
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej 
im. Józefa Tuliszkowskiego 
- Państwowy Instytut Badawczy R

 
 

 
poszukuje osoby do pracy na stanowisko: 

 

Specjalista inżynieryjno - techniczny   
w Zespole Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej  

 
Miejsce pracy: Józefów k/Otwocka 

 
Wymagania niezbędne: 
 

➢ Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: mechanika i budowa maszyn, 

inżynieria pojazdów i środków transportu, inżynieria materiałowa, inżynieria pożarnictwa, 
inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub inne pokrewne), 

➢ Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego,  

➢ Znajomość zagadnień metrologicznych oraz obsługi podstawowego wyposażenia 
pomiarowego, 

➢ Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 lub wyższym, 
➢ Prawo jazdy kat. C i C+E, 

➢ Umiejętność obsługi pakietu MS Office, 

➢ Komunikatywność, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole. 
 

Mile widziane:  
 

➢ Znajomość branży ochrony przeciwpożarowej, 
➢ Znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025 i ISO 9001, 

➢ Doświadczenie w pracy laboratoryjnej, 
➢ Doświadczenie w tworzeniu metodyk badawczych, walidacji, budżetów szacowania 

niepewności oraz budowy stanowisk badawczych,  

➢ Doświadczenie w tworzeniu dokumentacji systemowej. 
 
Podstawowe obowiązki: 
 

➢ Pobieranie próbek, wykonywanie badań oraz sporządzanie sprawozdania zgodnie z udzielonym 
upoważnieniem oraz wykorzystania sprzętu na cele badań, prowadzenie spraw formalnych 

związanych ze zleceniem,      
➢ Sporządzanie ofert na badania wraz z kalkulacjami, przygotowywanie odpowiedzi na zapytania 

klientów,      

➢ Kontakt z klientem polskim i zagranicznym w obszarze planowanych i realizowanych zleceń, 
➢  Opracowywanie i wdrażanie nowych metodyk badawczych,    

➢  Udział w pozyskiwaniu i realizacja projektów badawczych i badawczo-rozwojowych, 
upowszechnianie wyników badań,        

➢  Współudział w realizowanych opiniach i ekspertyzach,      
➢ Czynny udział w działalności promocyjnej i szkoleniowej, 

➢  Utrzymanie powierzonych stanowisk i aparatury w odpowiednim stanie z dbałością  

o zapewnienie spójności pomiarowej,            
➢ Doskonalenie procesów wewnętrznych w tym procesów wdrożonych systemów zarządzania, 

➢  Udział w usprawnieniu istniejących stanowisk badawczych,  
➢ Dbałość o własny rozwój zawodowy.      

  
Oferujemy: 

 

➢ Ciekawą pracę,  
➢ Możliwość rozwoju zawodowego,  
➢ Wsparcie merytoryczne, 
➢ Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 
➢ Pakiet medyczny, 
➢ Pakiet sportowo-rekreacyjny. 

CV i list motywacyjny należy przesłać na adres: rekrutacja@cnbop.pl 
do 10 grudnia 2018 r. w temacie: oferta_Specj.inż-tech. BS 



W przypadku przekazania przez Pana/Panią danych osobowych wykraczających poza zakres danych 
wynikających z przepisów Kodeksu pracy prosimy o dodanie w dokumentach aplikacyjnych poniższej zgody: 

 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – 
Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Józefowie, ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów”.  

 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych osobowych), zwanym dalej RODO informuję, że: 

 

 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej 

– Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Józefowie, ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów.  

2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych, adres e-mail: iod@cnbop.pl. Tel. 22 769 33 63. 

3. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie: 

• art. 6 ust 1 lit c RODO (wypełnienie przez Administratora ciążących obowiązków prawnych) 

w związku z 221 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy, 

• zgody, art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku przekazania przez Pana/Panią danych osobowych 

wykraczających poza zakres danych wynikających z przepisów Kodeksu pracy.  

4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, którzy 

wspierają prowadzony proces rekrutacji oraz dostawcy usług prawnych i doradczych.  

5. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu 

do momentu zakończenia procesu rekrutacji (nie dłużej niż 3 miesiące), lub do czasu cofnięcia zgody. Po 

zakończeniu rekrutacji zgłoszenia aplikacyjne niewybranych kandydatów zostaną zniszczone. Możemy 

przetwarzać Pana/Pani dane osobowe (imię, nazwisko, dane o wykształceniu oraz o uprawnieniach 

i kwalifikacjach) zawarte w Kwestionariuszu rekrutacyjnym tworzonym przez nas na potrzeby  procesu 

rekrutacyjnego  w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą 

prowadzonej przez nas rekrutacji.  

6. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia danych, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. 

7. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych ma Pan/Pani prawo do jej wycofania. 

Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu 

wycofania zgody. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

9. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacyjnym. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w szerszym zakresie niż wynika z Kodeksu pracy  jest 

dobrowolne i nie jest konieczne.  
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