
 

 

Instytut Lotnictwa należy do najstarszych placówek badawczych w Europie. Oficjalnie powstał w 1926 

roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: 

General Electric, Boeing, Airbus, Pratt & Whitney, Sikorsky, Rolls-Royce. 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 stanowisku: 

Kierownik Projektów 
Miejsce pracy: Warszawa 

 
 

 

Nr. Ref. IL/PP/SW/07.2018 

Zadania : 

 nadzór nad projektami (B+R, inwestycyjne), 
 przygotowanie inwestycji, harmonogramów realizacji, budżetów, kontraktów danych 

projektów, 
 tworzenie i nadzór nad dokumentacją projektową (WBS, harmonogram projektu, 

rejestr ryzyka, metryki projektu, etc.) 
 zarządzanie zespołem projektowym, 
 identyfikacja i zarządzanie ryzykiem w projekcie, 
 definiowanie potrzeb klientów oraz doradztwo w zakresie proponowania rozwiązań 

uzupełniających w czasie trwania projektów, 
 przygotowanie i prezentacja sprawozdań i raportów z realizacji projektów. 

Oczekujemy: 

 5 letniego doświadczenia w zakresie zarządzania projektami, 
 2 letniego doświadczenia w zakresie Lean Manufacturing i procesów ciągłego 

doskonalenia, 
 efektywnej umiejętności pracy z klientami wewnętrznymi na wszystkich poziomach 

organizacyjnych, 
 bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, 
 umiejętności radzenia sobie w trudnych, nieprzewidzianych sytuacjach,  
 wysoko rozwiniętych umiejętności organizacyjnych. 

 

 

 



 

Oferujemy: 

 umowę o pracę, 
 możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
 różnorodną oraz pełną wyzwań pracę w 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 (wraz z poniższą klauzulą) na adres: 

rekrutacja@ilot.edu.pl z dopiskiem nr ref. IL/PP/SW/07.2018 w tytule wiadomości. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Lotnictwa z siedzibą w 

Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych 

procesów rekrutacyjnych, w tym na ich przekazywanie podmiotom współpracującym z Instytutem 

Lotnictwa w procesach rekrutacyjnych.”  

Klauzula informacyjna  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie przy 

Al. Krakowskiej 110/114. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz 

przyszłych procesów rekrutacyjnych.  

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b)  

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  

(Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016 r.).  

Dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracującym z Instytutem Lotnictwa w 

procesach rekrutacyjnych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu 

rekrutacji, jak również po jego zakończeniu na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a 

także wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości 

wzięcia udziału w procesie rekrutacji.  
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Dane  kontaktowe  inspektora  ochrony  danych:  

Robert Owerczuk, adres e-mail: Robert.Owerczuk@ilot.edu.pl  

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 lipca 2018 r. 

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.  

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.  

 
 


