
 

 

 

Instytut Lotnictwa powstały w 1926 roku należy do najstarszych placówek badawczych w Europie, 

współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: General Electric, Boeing, 

Airbus, Pratt & Whitney, Sikorsky, Rolls-Royce. Głównymi obszarami badawczymi Instytutu są: 

technologie kosmiczne, systemy sterowania i pomiaru, silniki lotnicze i rakietowe, 

materiałoznawstwo, aerodynamika, technologie kompozytowe, projektowanie i badanie konstrukcji 

lotniczych,. W ramach Instytutu Lotnictwa działają również certyfikowane przez EASA Organizacje 

Projektująca, Produkująca i Obsługowa. 

Inżynier Konstruktor 

Centrum Transportu i Konwersji Energii– Zakład Transportu 
 

nr ref. IL/CTiKE/ZTET/K - 01.2018 

 

Zakres obowiązków: 

 Wykonywanie prac projektowo-analitycznych, modeli kinematycznych konstrukcji; 

 Tworzenie i czytanie dokumentacji projektowej (dokumentacja 3D, dokumentacja 2D); 

 Udział w budowie i uruchomieniu prototypów urządzeo. 
 

Oczekiwania: 

 Wykształcenie wyższe techniczne; 

 Znajomośd zagadnieo z zakresu biomechaniki; 

 Znajomośd zagadnieo związanych z certyfikacją urządzeo medycznych; 

 Znajomośd języka angielskiego na minimum komunikatywnym poziomie; 

 Umiejetnośd opracowywania założeo konstrukcyjnych, nowych urządzeo, w tym urządzeo 
rehabilitacyjnych i medycznych; 

 Umiejętnośd określania kinematyki ruchu kooczyn w zastosowaniu do urządzeo 
rehabilitacyjnych; 

 Umiejętnośd pracy w zespole interdyscyplinarnym. 
 

Oferujemy: 

 
 Zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę. 

 Możliwośd rozwoju oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

 Nowoczesne narzędzia pracy. 

 Przyjazną atmosferę pracy. 

 Prywatną opiekę medyczną. 

 Prywatne ubezpieczenie na życie. 

 Kartę Multisport. 

 



 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@ilot.edu.plz dopiskiem nr ref. 

IL/CTiKE/ZTET/K - 01.2018w tytule wiadomości.  

 
Prosimy o załączenie poniższej klauzuli:  
 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Lotnictwa  
z siedzibą w Warszawie  na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w celu rekrutacji wewnętrznej, a także 
przyszłych procesów rekrutacji wewnętrznej, w tym na ich przekazywanie podmiotom 
współpracującym z Instytutem Lotnictwa w procesach rekrutacyjnych.” 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2016 r., poz. 922) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut 
Lotnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114.  

Dane osobowe zbierane są w celach rekrutacji i przyszłych procesów rekrutacyjnych.  

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne dla przeprowadzenia procesów 
rekrutacyjnych. 

 
Zgłoszenia prosimy przesyład do 17.02.2018.  
 

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 
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