nr ogłoszenia: DO.1110.20-KO.2019
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
zatrudni osobę do pracy na stanowisko specjalisty / starszego specjalisty inżynieryjno-technicznego
w Zespole Programów Redukcji Emisji, KOBiZE
Miejsce pracy:
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
Wymiar etatu: cały etat
Zespół Programów Redukcji Emisji w KOBiZE poszukuje pracownika do wzmocnienia zespołu
zajmującego się monitorowaniem polityk i działań w zakresie ochrony klimatu i powietrza.

Zakres obowiązków:
 zbieranie oraz analiza danych i informacji na potrzeby opracowania prognoz zmian aktywności
poszczególnych sektorów/gałęzi gospodarki,
 rozwijanie metodyki i narzędzi do prognozowania tych ww. zmian aktywności,
 udział w pracach dot. opracowania prognoz aktywności dla wybranych sektorów gospodarki,
 opracowywanie scenariuszy emisyjnych i analiz na potrzeby m.in. planów redukcji emisji gazów
cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza,
 opracowywanie analiz w zakresie polityki klimatycznej i ochrony klimatu,
 opiniowanie dokumentów i aktów prawnych.
Wymagania:
 studia wyższe na kierunku ekonomicznym lub technicznym,
 zainteresowanie tematyką ochrony środowiska, ochrony klimatu lub gospodarką niskoemisyjną,
 znajomość specyfiki jednego lub więcej sektorów gospodarki: energetyka, transport, rolnictwo,
odpady, przemysł, leśnictwo,
 doświadczenie zawodowe: 3-5 lat pracy związanej ze statystyką publiczną, prognozami
gospodarczymi, analizą danych,
 wiedza z zakresu ekonomii i tworzenia prognoz gospodarczych,
 doświadczenie w pracy na dużych zbiorach danych,
 zdolność analitycznego myślenia, kreatywność, rzetelność, samodzielność,
 jęz. angielski umożliwiający komunikację w mowie i piśmie (poziom B2/C1),
 umiejętność pracy w zespole i umiejętność szybkiego uczenia się,
 pakiet MS Office, biegła znajomość Excel.
Mile widziane:
 wiedza w zakresie polityki/regulacji dot. ochrony klimatu i powietrza,
 doświadczenie w zakresie opracowywania scenariuszy emisyjnych.
Oferujemy:
 stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
 aktywne wsparcie rozwoju zawodowego,
 możliwość uczestnictwa w tworzeniu rozwiązań na rzecz wdrażania efektywnej polityki ochrony
klimatu i powietrza,
 możliwość realizacji ambicji naukowych oraz awansu naukowego,
 kartę sportową i program opieki medycznej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego , w terminie do dn. 19.06.2019 r.
drogą elektroniczną na adres: kariera@ios.gov.pl z dopiskiem w temacie: „Praca w Zespole
Programów Redukcji Emisji – Prognozy aktywności”.
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.1110.20KO.2019 na stanowisko specjalisty /starszego specjalisty inżynieryjno-technicznego w Zespole
Programów Redukcji emisji, KOBiZE przez administratora, którym jest Instytut Ochrony Środowiska –
Państwowy Instytut Badawczy 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, NIP5250007307
REGON001240700. W imieniu IOŚ-PIB działa Dyrektor Instytutu.
Prosimy o wyrażenie zgody na kontakt z Państwa poprzednimi pracodawcami, w celu sprawdzenia
informacji zawartych w przedkładanej dokumentacji, w tym referencji.
Aplikacje niezawierające powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane w procesie rekrutacji i zostaną
zniszczone niezwłocznie.
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 na każdym etapie 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.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu wzięcia przez
Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji w IOŚ-PIB na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu.
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

