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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: 

 
Samodzielny Specjalista ds. Zasobów Ludzkich 

 

Miejsce pracy: Warszawa 
 

Zadania: 

 wsparcie kierownictwa w realizacji procesów HR (onboarding, oceny pracownicze, 
działania rozwojowe, zarządzanie talentami, relacje pracownicze, efektywna struktura 
organizacyjna), 

 rekomendowanie i wdrażanie usprawnień w zakresie w/w procesów, 
 realizacja strategii HR i wsparcie Dyrektora Pionu ZZL, 
 promowanie dobrych praktyk dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi 

i współtworzenie kultury organizacyjnej firmy, 
 wsparcie kierownictwa w procesie rekrutacji pracowników, 
 udział w procesie wewnętrznej komunikacji w firmie, zapewnianie dobrej komunikacji 

wewnątrz organizacji, 
 współpraca ze związkami zawodowymi, partnerami zewnętrznymi i społecznymi, 

instytucjami związanymi z zarządzaniem personelem oraz środowiskiem akademickim, 
 doradztwo w zakresie prawa pracy, 
 udział w wydarzeniach i projektach, mających na celu budowanie pozytywnego 

wizerunku pracodawcy. 

Oczekujemy: 

 wykształcenia wyższego (preferowane kierunki związane z zarządzaniem zasobami 
ludzkimi), 

 2-letniego doświadczenia w pracy na stanowisku specjalisty ds. HR, 
 dobrej znajomości prawa pracy, 
 wysokiego poziomu umiejętności z obszaru budowania relacji i rozwiązywania 

problemów, 
 proaktywnego szukania nowych rozwiązań, wychodzenie z inicjatywą, 
 odwagi i wytrwałości w promowaniu własnych pomysłów, 
 dobrej znajomości języka angielskiego. 
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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. 

 

 


