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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: 

 

    Specjalista ds. analizy danych 
Miejsce pracy: Warszawa/ Centrum Transportu i Konwersji Energii 

 

Opis pracy: 

Edycja i integrowanie istniejących danych, katalogowanie ich według obszarów 

tematycznych i aktualizacja zbiorów bazy danych z katalogiem produktów w obrębie 

działalności firm przemysłu wydobywczego współpracujących z Instytutem Lotnictwa. 

 

Oczekiwania:  

   wykształcenie wyższe kierunkowe (ekonomiczne, finansowe lub matematyczne), 

 min. 1-roczne doświadczenie na podobnym stanowisku, 

 doskonała znajomość pakietu MS Office, zwłaszcza programu Excel, 

 zdolność analitycznego myślenia, syntezy danych, wyciągania logicznych wniosków, 

 dokładność, skrupulatność i zaangażowanie, 

 znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym. 

 

Oferujemy: 

 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 
 elastyczne godziny pracy, 
 możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
 możliwość bezpłatnego skorzystania z nauki j. angielskiego, 
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 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/gsvdv 

 


