nr ogłoszenia: DO.1110.1-BH.2018

Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego
zatrudni na stanowisko*
eksperta ds. akustyki
Miejsce pracy: Warszawa ul. Kolektorska 4
Zakład Akustyki Środowiska
Zakład Akustyki Środowiska zajmuje się rozwojem systemów i monitorowania stanu akustycznego środowiska
zgodnie z zapisami przepisów krajowych i unijnych oraz zapewnieniem merytorycznego wsparcia w tym zakresie
dla organów administracji publicznej.
Opis zadań na stanowisku:
 prowadzenie badań i pomiarów hałasu w środowisku zgodnie z systemem zarządzania jakością,
 wykonywanie analiz i opinii akustycznych,
 udział w realizacji prac badawczo-rozwojowych związanych z ochroną środowiska.
Wymagania obligatoryjne:
 wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowana: akustyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika,
elektrotechnika, energetyka, fizyka lub fizyka techniczna, inżynieria lub ochrona środowiska lub kwalifikacje
z dziedziny akustyki uzyskane na zawodowych, kursach, warsztatach, szkoleniach lub w szkołach
policealnych obejmujących kształcenie z dziedziny akustyki).
 pożądane doświadczenie zawodowe 4 lata w tym 2 lata na stanowiskach związanych z ochrona środowiska
przed hałasem,
 biegła obsługa komputera w środowisku Windows oraz pakietu MS Office szczególnie MS Excel,
 znajomość systemu zarządzania jakością w laboratoriach zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005,
 znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym,
 czynne prawo jazdy kategorii B,
 rzetelność i wysoka dbałość o jakość i terminowość wykonywanych zadań,
 kreatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy,
 umiejętność pracy w zespole, umiejętność szybkiego uczenia się.
Dodatkowe atuty kandydata:
 stopień naukowy,
 chęc rozwoju naukowego,
 znajomość oprogramowania branżowego np.: CadnaA, SoundPlan, Autocad, GIS itp.
 doświadczenie i umiejętność obsługi mierników dźwięku, analizatorów akustycznych.
Oferujemy:
 atrakcyjne wynagrodzenie,
 elastyczne godziny pracy,
 możliwość pracy na etacie naukowym,
 warunki zatrudnienia zależne od posiadanej wiedzy i doświadczenia,
 możliwość współpracy z krajowymi i międzynarodowymi ekspertami w temacie prowadzonych prac,
 możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 CV i list motywacyjny;
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów, w terminie do dn. 30.10.2018 r. drogą elektroniczną na
adres: kariera@ios.gov.pl z dopiskiem w temacie: „Praca w Zakładzie Akustyki Środowiska – ekspert ds.
akustyki”

Inne informacje:
Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji nr ogłoszenia: DO.1110.2-BH.2018
na stanowisko eksperta ds. akustyki przez administratora, którym jest IOŚ-PIB z siedzibą w Warszawie,
ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000032034. W imieniu IOŚ-PIB działa Dyrektor Instytutu. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie
zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
Aplikacje niezawierające powyższej
i zostaną zniszczone niezwłocznie.
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Aplikacje kandydatów do pracy zawierające braki lub otrzymane po terminie, nie będą rozpatrywane
w procesie rekrutacji i zostaną zniszczone niezwłocznie.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
IOŚ-PIB zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania
przyczyny.
Informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy tylko wybranych kandydatów.
Administratorem danych osobowych jest IOŚ-PIB z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 5/11D, 00-548
Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032034.
W imieniu IOŚ-PIB działa Dyrektor Instytutu.

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych
oraz wzory dokumentów i oświadczeń dostępne są na stronie internetowej
http://www.ios.org.pl/bip2/index.php?id=1047

*użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na
tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata zostanie złożona na stanowisko zgodne z postanowieniami Zakładowego
Układu Zbiorowego Pracy, które może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

