Dyrektor
Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego
w Warszawie
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko
kierownika
Zakładu Akustyki Środowiska
(pracownik inżynieryjno-techniczny)

Miejsce pracy - Warszawa
Do zadań osoby zatrudnionej będzie należało zarządzanie podległym personelem
oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Zakładu.
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, w tym w szczególności do zadań Zakładu Akustyki Środowiska należy:
1) kontrola jakości i prawidłowości realizacji map akustycznych, zgodnie z Dyrektywą
2002/49/WE,
2) ocena poziomów zagrożeń i uciążliwości związanych z hałasem, w tym ocena wpływu
na warunki życia ludzi,
3) opracowywanie materiałów metodycznych (w tym wytycznych, zaleceń, wskazówek)
dla ochrony przed hałasem oraz tworzenia i zagospodarowywania obszarów cichych
w miastach,
4) prognozowanie i ocena zagrożenia hałasem w środowisku,
5) opracowywanie, rozwój, kontrola i wdrażanie zunifikowanych metodyk i technik
pomiarowych hałasu w środowisku dla służb kontroli środowiska,
6) merytoryczna obsługa systemów gromadzenia danych dotyczących ochrony przed
hałasem na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym,
7) rozwiązywanie problemów związanych z zagadnieniami akustycznymi w analizach
porealizacyjnych, raportach oddziaływania na środowisko i przeglądach ekologicznych,
8) wdrażanie i utrzymywanie systemów zapewnienia jakości w zakresie badań
oraz ich dokumentowanie zgodnie z ustalonymi procedurami, w tym organizacja
międzylaboratoryjnych badań hałasu,
9) wsparcie eksperckie w krajowych i międzynarodowych grupach roboczych w tym
w ramach sieci EIONET,
10) merytoryczne wsparcie przy opracowywaniu dokumentów strategicznych i aktów
prawnych związanych z hałasem.
Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający:
1) wykształcenie wyższe, kierunkowe (preferowana: akustyka, inżynieria i ochrona
środowiska, ochrona środowiska, ewentualnie pokrewne),
2) znajomość akustyki, aktualnych przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska
w szczególności w zakresie emisji hałasu do środowiska oraz mapowania akustycznego,
3) znajomość oprogramowania branżowego np.: CadnaA, SoundPlan, GIS itp.
4) znajomość systemu zarządzania jakością w laboratoriach zgodnie z normą PN-EN
ISO/IEC 17025:2005,
5) dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
6) znajomość specyfiki jednostek badawczych,
7) doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym będzie dodatkowym atutem.

W celu udokumentowania kwalifikacji do pełnienia funkcji kierownika Zakładu
kandydaci powinni, przy dokonywaniu zgłoszenia, przedłożyć:
1) list motywacyjny,
2) CV,
3) kopie dyplomu ukończenia studiów oraz dokumentów potwierdzających uzyskanie stopni
lub tytułów naukowych,
4) kopie szkoleń i/lub studiów w zakresie akustyki, systemu zarządzania w laboratorium
badawczym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz systemów GIS,
5) dokumenty potwierdzające staż pracy,
6) koncepcję działania Zakładu.
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 02.06.2017r. do godz.1600
w sekretariacie Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego
w Warszawie lub przesyłać na adres: Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut
Badawczy, ul. Kucza 5/11D, 00-548 Warszawa (w przypadku przesyłki decyduje
data wpływu do Instytutu) z dopiskiem na zaklejonej kopercie „Konkurs otwarty
IOŚ-PIB na stanowisko kierownika Zakładu Akustyki Środowiska”.
Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
na stanowisko kierownika Zakładu Akustyki Środowiska (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
Aplikacje nie zawierające powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane w procesie
rekrutacyjnym.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Gwarantujemy dyskrecję. Po zakończeniu
rekrutacji wszystkie aplikacje zostaną komisyjnie zniszczone.

