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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: 

Konstruktor 
 Miejsce pracy: Warszawa/Centrum Transportu i Konwersji Energii 

Zadania: 

 wsparcie konstruktora prowadzącego przy pracach rozwojowo-projektowych nad 
elementami silnika turbinowego, 

  proponowanie rozwiązań konstrukcyjnych spełniających wymagania techniczne dla 
projektowanego produktu, 

 wykonywanie analiz MES oraz weryfikacja rozwiązań, 

 kontakt z dostawcą w celu zapewnienia wsparcia technicznego oraz terminowej 
dostawy części. 

 

Oczekiwania: 

 dobra znajomość oprogramowania MES (ANSYS), 

 komunikacyjna znajomość języka angielskiego (B2), 

 umiejętność pracy pod presją czasu, 

 otwartość oraz umiejętność szybkiego uczenia się. 

Mile widziane: 

 doświadczenie w grupie projektowej, 

 dobra znajomość zagadnień mechanicznych z zakresu projektowania: elementów 
strukturalnych silników turbinowych. 
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Oferujemy: 

 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 
 elastyczne godziny pracy, 
 możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
 możliwość bezpłatnego skorzystania z nauki j. angielskiego, 
 ponad 450 szafek, 100 zadaszonych miejsc na rowery, suszarnia, przebieralnie, 

prysznice oraz miejsce do serwisowania rowerów, 
 prywatną opiekę medyczną, 
 grupowe ubezpieczenie na życie, 
 dofinansowanie do Karty Multisport. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: http://tiny.pl/gsvcp 


