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       Poznań, 30 marca 2020 r.  

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych  

ogłasza konkurs na stanowisko:  

Lider obszaru – Zastępca Dyrektora ds. badawczych 

miejsce wykonywania pracy: ul. Starołęcka 31, 60-963 Poznań 

 

Nr referencyjny 6/2020 

 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych prowadzi 

prace badawczo - rozwojowe tworzące postęp techniczny w zakresie rozwoju 

maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych. Instytut wdraża wyniki badań do 

praktyki gospodarczej, współpracuje z innymi instytutami, uczelniami oraz 

przemysłem w kraju i za granicą. Podstawowym produktem, oferowanym przez 

Instytut dla przedsiębiorstw przemysłu maszynowego, są innowacyjne 

konstrukcje maszyn i specjalistyczne usługi badawcze oraz projektowe. 

I. Wymagania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zawodowych 

kandydata: 

Kandydat na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Badawczych Instytutu 

powinien wykazać, że: 

• posiada co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk 

technicznych; 

• korzysta z pełni praw publicznych; 

• posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami 

pracowniczymi; 

• posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-

rozwojowym, 

• posiada doświadczenie w pozyskiwaniu źródeł finansowych na projekty 

B+R (krajowe, międzynarodowe), 

• posiada bardzo dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie 

na poziomie B2 (w tym języka angielskiego technicznego), 

• posiada umiejętność strategicznego i analitycznego myślenia, 

• posiada rozwinięte umiejętności komunikacji oraz pracy zespołowej, 

łatwość nawiązywania kontaktów i podtrzymywania relacji biznesowych, 
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• nie był/-a skazany/-a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

• nie został/-a ukarany/-a zakazem pełnienia funkcji związanych z 

dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 

pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 

• w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r.  

nie pracował/-a w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 

2 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o 

dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz 

treści tych dokumentów, nie pełnił/-a w nich służby ani nie 

współpracował/-a z tymi organami. 

II. Opis stanowiska (zakres obowiązków): 

• zarządzanie podległymi komórkami organizacyjnymi, 

• nadzór nad realizacją prac badawczych, wdrożeniowych, 

• opracowanie i nadzór nad realizacją strategii rozwoju działalności 

badawczej i wdrożeniowej instytutu, 

• opracowanie i nadzór nad realizacją planów rozwoju infrastruktury 

badawczej instytutu, 

• nadzór nad doskonaleniem działalności badawczo-rozwojowej i 

wdrożeniowej, 

• współudział w pozyskiwaniu środków na realizację działalności 

badawczej i rozwojowej, 

• zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych z prowadzonych w 

Instytucie prac badawczo-rozwojowych, 

• współudział w pozyskiwaniu klientów i utrzymywanie relacji 

biznesowych, 

• przeprowadzanie analiz rynku oraz trendów na rynku krajowym, 

europejskim i światowym w obszarze działalności instytutu, 

• wyznaczanie nowych kierunków badań, obszarów działalności i prac 

wdrożeniowych. 

III. Oferujemy: 

• umowę o pracę, 

• możliwość rozwoju, zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń, 

• grupowe ubezpieczenie na życie, 

• przyjazną atmosferę pracy, 

• stabilność zatrudnienia. 
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IV. Kandydaci proszeni są o złożenie wraz ze zgłoszeniem 

następujących dokumentów: 

• CV, 

• Informacji o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, 

• Informacji o dorobku zawodowym. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą 

elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@pimr.poznan.pl do dnia 

30.04.2020r. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do szybszego zakończenia 

procesu rekrutacyjnego – jednak nie wcześniej niż 14 dni po dacie zamieszczenia 

ogłoszenia. 

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. 

 

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - 

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych moich danych osobowych zawartych w 

ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).” 

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. 

Rekrutacja odbywa się dwuetapowo. 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane 

do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich formie i terminie 

telefonicznie lub drogą elektroniczną. Informacja o wyniku naboru na powyższe 

stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem mailowym: 

rekrutacja@pimr.poznan.pl  
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