Warszawa, 04.03.2022r.

OGŁOSZENIE
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego
poszukuje kandydatów do pracy:

o nas:
Historia Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Organicznego (Łukasiewicz-IPO) sięga roku 1947. Na przestrzeni tych
kilkudziesięciu lat Instytut przeszedł kilka przekształceń organizacyjnych, a obecnie jest instytutem działającym w ramach Sieci
Badawczej Łukasiewicz. Prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe dla przemysłu chemicznego,
farmaceutycznego, zbrojeniowego i górnictwa. Opracowujemy technologie wytwarzania substancji biologicznie czynnych form
użytkowych środków ochrony roślin, produktów biobójczych i leków weterynaryjnych. Zajmujemy się opracowywaniem technologii
wytwarzania wyrobów zawierających materiały wybuchowe i ich zastosowaniem. Realizujemy kompleksowe prace w zakresie
bezpieczeństwa środowiskowego i procesowego w przemyśle chemicznym. Prowadzimy działalność zgodnie z ISO 9001 oraz AQAP.
Posiadamy akredytowane laboratoria badawcze, pracujące w systemie ISO/IEC 17025, AAALAC oraz zgodnie z zasadami Dobrej
Praktyki Laboratoryjnej (DPL).
Więcej informacji na stronie www.ipo.lukasiewicz.gov.pl
ID rekrutacji 14/2022/MłSpec/Spec/StSpec/PT

określenie rodzaju pracy:
stanowisko:
Młodszy Specjalista/Specjalista/Starszy Specjalista
zakres zawodowy: zootechnika, analityka medyczne, medycyna laboratoryjna, weterynaria, biotechnologia,
biologia lub kierunek pokrewny
pion:
badawczy
opis (zakres zadań):
1) planowanie oraz wykonywanie procedur badawczych z udziałem zwierząt laboratoryjnych w badaniach
toksykologicznych,
2) przeprowadzanie badań klinicznych i diagnostycznych,
3) opracowywanie raportów z badań
4) udział w badaniach alternatywnych (in vitro, ex vivo).

oczekiwania wobec kandydatów:
1) wykształcenie kierunkowe: zootechnika, analityka medyczna, medycyna laboratoryjna, weterynaria,
biotechnologia, biologia lub kierunek pokrewny,
2) mile widziane uprawnienia oraz doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi,
3) mile widziane doświadczenie w pracy w systemach jakości,
4) komunikatywna znajomość języka angielskiego,
5) chęć rozwoju oraz umiejętność rozwiązywania problemów badawczych.

oferujemy:
1) stabilne zatrudnienie w instytucji o wieloletniej tradycji naukowo-badawczej i ugruntowanej pozycji na rynku
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym etacie
3) zatrudnienie na stanowisku od Młodszego Specjalisty do Głównego Specjalisty w zależności od poziomu
wykształcenia i stopnia doświadczenia zawodowego kandydata
4) możliwość udziału w prestiżowych badaniach naukowych (rozwoju naukowego)
5) dobrą atmosferę pracy
6) fundusz socjalny i indywidualny pakiet medyczny
7) elastyczne godziny pracy

8) darmowy parking dla pracowników
9) brak dress code`u

miejsce pracy:
Pszczyna, Doświadczalna 27
miejsce składania dokumentów:
 Aplikacje należy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@ipo.lukasiewicz.gov.pl lub pocztą na adres Sieć
Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego, Dział Kadr i Płac, ul. Annopol 6,
03-236 Warszawa
 Aplikacje powinny zawierać CV, w którym prosimy podać oczekiwania finansowe
 W temacie przesyłanego maila lub treści dokumentów przesyłanych pocztą proszę podać
nr ID rekrutacji 14/2022/MłSpec/Spec/StSpec/PT
termin zbierania ofert:
20.03.2022r.
informacje dodatkowe:
Jakiekolwiek dodatkowe pytania można kierować na adres mailowy: rekrutacja@ipo.lukasiewicz.gov.pl.
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub mailowo.
Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej Łukasiewicz-IPO.
Po zakończeniu rekrutacji (upływie terminu przechowywania) dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

przetwarzanie danych osobowych:
Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Przemysłu
Organicznego z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 6 w celu przeprowadzenia niniejszego procesu
rekrutacyjnego, oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych*.”
* - jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o przekreślenie tego
fragmentu zapisu. Pozostawienie zapisu bez skreślenia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jednak nie
dłużej niż przez okres trzech lat.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzona zamieszczeniem ww. oświadczenia, jest dobrowolna, ale jej
brak skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w jakimkolwiek procesie rekrutacji prowadzonym w Sieci Badawczej
Łukasiewicz - Instytucie Przemysłu Organicznego i skutkuje niezwłocznym zniszczeniem przekazanych danych.

Klauzula informacyjna
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego z
siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 6.
Dane przekazywane są dobrowolnie i wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie określonym w
powyżej zamieszczonej zgodzie.
Zakres przetwarzanych danych osobowych nie może być inny niż określono w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 28.05.1996 w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych
ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z dnia 08.05.2017 poz. 894, z
późniejszymi zmianami).
Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b) rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 05.04.2016 r.), tzw. RODO.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Organicznego dostępu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
Pani/Pana danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt listowny na adres ul. Annopol 6, 03-236
Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: odo@ipo.lukasiewicz.gov.pl

