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Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych 
placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle 
współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: General Electric, 
Boeing, Airbus, Pratt & Whitney, Sikorsky, Rolls-Royce, wspierając jednocześnie przemysł 
krajowy z sektorów: lotniczego, kosmicznego, energetycznego, samochodowego i wielu 
innych. Głównymi obszarami badawczymi Instytutu są: technologie kosmiczne, silniki lotnicze 
i rakietowe, materiałoznawstwo, aerodynamika, technologie kompozytowe, projektowanie  
i badanie konstrukcji lotniczych, hałas lotniczy oraz badania z zakresu wydobycia ropy naftowej 
i gazu. W ramach Instytutu Lotnictwa działają również certyfikowane przez EASA Organizacja 
Produkująca i Obsługowa.  

  
W związku z rozwojem naszego zespołu poszukujemy najlepszej osoby na stanowisko: 

 
Inżynier ds. napędów rakietowych 

 

Miejsce pracy: Warszawa 
 

Zadania: 

 prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie projektowania i testowania: 
- silników rakietowych na stałe, hybrydowe i ciekłe materiały pędne, 
- urządzeń mechanicznych oraz pirotechnicznych, 

 rozwój projektów od pomysłu do realizacji, w tym: 
- wykonywanie obliczeń wspierających procesy projektowania, 
- modelowanie i symulacja procesów fizycznych, 
- praca z systemami CAD/CAE, 
- dobór materiałów oraz technologii wytwarzania, 
- tworzenie dokumentacji technicznej, 
- realizacja testów na poziomie komponentów i systemów. 

 pozyskiwanie projektów zewnętrznych z zakresu technologii rakietowych, 
 tworzenie nowych zdolności badawczych w laboratoriach Zakładu. 

Oczekujemy: 

 wykształcenia wyższego w zakresie nauk technicznych, 
 minimum rok doświadczenia w pracy technicznej w dziedzinie 

lotnictwa/astronautyki/mechaniki i budowy maszyn/transportu/energetyki, 
 bardzo dobrej znajomości tematyki napędów lotniczych/rakietowych oraz rakiet 

cywilnych/wojskowych i ich podsystemów, 
 umiejętności pracy z oprogramowaniem CAD/CAE (NX/Unigraphix lub podobne, 

ANSYS CFD/FEM/MBD lub podobne), 
 znajomości oprogramowania MatLab/Simulink, MathCAD lub podobnego, 
 bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, 
 umiejętności pracy pod presją terminów. 
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Mile widziane: 

 doświadczenie w realizacji projektów z dziedziny technologii kosmicznych lub 
pokrewnych, 

 doświadczenie w pracy laboratoryjnej/eksperymentalnej, 
 doświadczenie w projektach Europejskiej Agencji Kosmicznej/NCBiR/Programach 

Komisji Europejskiej, 
 znajomość oprogramowania typu LabVIEW. 

Oferujemy: 

 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 
 elastyczne godziny rozpoczęcia pracy, 
 możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

 dofinansowanie do wypoczynku, 
 ponad 450 szafek, 100 zadaszonych miejsc na rowery, suszarnie, przebieralnie, 

prysznice oraz miejsce do serwisowania rowerów, 
 prywatną opiekę medyczną, 
 grupowe ubezpieczenie na życie, 

 dofinansowanie do karty Multisport. 

 

 


