
 

 

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. 

 

Pełnomocnik Dyrektora ds. Operacyjnych 
Instytut Lotnictwa w Warszawie 

 

nr ref. ILOT/PDO/04.2018 

 

Zakres obowiązków: 

 Analizowanie i optymalizowanie procesów wewnętrznych w organizacji,  

 Proponowanie i promowanie nowych rozwiązao oraz udział w zespołach 
projektowych, których celem jest podnoszenie jakości i efektywności organizacji; 

 Prowadzenie audytów prawidłowości realizacji procesów z wymaganiami, 

 Wdrażanie metodologii związanych z optymalizacją procesów: Six Sigma, Kaizen, Lean 
Management; 

 Ciągłe poszukiwanie najlepszych rozwiązao (best practice) – benchmarking; 

 Prowadzenie szkoleo, warsztatów i spotkao zwiększających świadomośd 
pracowników w zakresie metod Lean, 

 Zapewnianie transferu wiedzy w organizacji. 

 

Wymagania: 

 Wykształcenie wyższe (preferowane techniczne); 

 Doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej lub biurze 
projektowym; 

 Praktyczna znajomośd metodologii usprawniania procesów biznesowych; 

 Znajomośd metody zarządzania jakością Six Sigma poparta minimum certyfikatem 
Green Belt;  

 Bardzo dobra znajomośd j. angielskiego w mowie i piśmie; 

 Zdolnośd analitycznego myślenia; 



 Chęd ciągłego doskonalenia; 

 Doskonała organizacja pracy własnej. 

 

Oferujemy: 

 Umowę o pracę, 
 Możliwośd rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
 Różnorodną oraz pełną wyzwao pracęw zgranym i doświadczonym zespole, 
 Przyjazną atmosferę pracy, 
 Atrakcyjny pakiet benefitów m. in.: 

 Prywatną opiekę medyczną, 
 Prywatne ubezpieczenie na życie, 
 Dofinansowanie do Karty Multisport. 

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

nr ref. ILOT/PDO/04.2018 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 18 kwietnia 2018 r. 
 

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 

Pracodawca ma prawo zakooczyd rekrutację we wcześniejszym terminie. 

mailto:rekrutacja@ilot.edu.pl

