
 

 

 

 

 

 

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. 

 

Specjalista ds. Projektów Badawczo-Rozwojowych 
Zakład Technologii Kosmicznych 

 
nr ref. IL/CTKK/Admin/02.2018 

 

 

Zakres obowiązków: 

 

 Wsparcie zespołu przy pozyskiwaniu projektów zewnętrznych; 

 Rozliczanie projektów; 

 Prowadzenie uproszczonej księgowości Zakładu Technologii Kosmicznych; 

 Gromadzenie dokumentacji projektów; 

 Organizacja spotkao i konferencji; 

 Wsparcie w zakresie realizacji zakupów; 

 Przygotowywanie dokumentacji Zakładu Technoligii Kosmicznych do audytów i kontroli. 
 

Wymagania: 

 

 Wykształcenie wyższe; 

 Dobra znajomośd zagadnieo dot. księgowości; 

 Bardzo dobra znajomośd języka angielskiego; 

 Bardzo dobra znajomośd pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint); 

 Umiejętnośd pracy w zespole, otwartośd i komunikatywnośd; 

 Umiejętnośd samodzielnego rozwiązywania problemów; 

 Umiejętnośd pracy pod presją czasu. 
 

 

Mile widziane: 

 

 Doświadczenie pracy przy projektach Europejskiej Agencji Kosmicznej/NCBiR/Programach Komisji 
Europejskiej; 

 Znajomośd systemów zarządzania projektami; 

 Znajomośd systemów kontroli jakości ; 

 Podstawowa znajomośd zagadnieo technicznych; 

 Podstawowa znajomośd prawa patentowego; 

 Prawo jazdy kategorii  B. 
 



 

 

Oferujemy: 
 

 Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę; 

 Praca w projektach krajowych oraz międzynarodowych, 

 Dużą samodzielnośd w sposobie realizacji powierzonych prac, 

 Możliwośd wszechstronnegorozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

 Prywatną opiekę medyczną, 

 Prywatne ubezpieczenie na życie, 

 Kartę Multisport. 

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

IL/CTKK/Admin/02.2018 w 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, a 
także przyszłych procesów rekrutacji, 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. 

Dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracującym z Instytutem Lotnictwa w Warszawie w procesach 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 28.02.2018 r. 

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 
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