
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna, ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań
tel.: +48 61 849 24 00, e-mail: office@itd.poznan.pl, www.itd.poznan.pl 
KRS 0000106475, NIP 777 0000 985, REGON 000 124050

1 z 2

SPECJALISTA W PIONIE BADAWCZYM

Zakład Tworzyw Drzewnych i Biokompozytów

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna

Miejsce pracy: Poznań

Cel stanowiska:
Osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty w pionie badawczym będzie brała udział                  
w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych oraz w przygotowywaniu wniosków projektowych 
w dziedzinie inżynierii materiałowej, związanej z optymalizacją wytwarzania tworzyw drzewnych 
oraz opracowywaniem nowych biokompozytów. 

Zadania:
• udział w realizacji prac badawczo-rozwojowych z zakresu tworzyw drzewnych                             

i biokompozytów
• wykonywanie zadań związanych z obsługą zleceń realizowanych w ramach działalności 

Zakładu Tworzyw Drzewnych i Biokompozytów
• inicjowanie nowych i twórcze podejście do dotychczas realizowanych prac naukowo-

badawczych, w tym poszukiwanie źródeł finansowania
• opracowywanie wniosków projektowych
• dbałość o poprawne, rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków

Oczekiwania / wymagania:
• wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: technologia drewna, mile widziany doktorat
• doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych z zakresu tworzyw drzewnych, 

udział w realizacji projektów badawczo rozwojowych
• wiedza na temat możliwości pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe
• samodzielność w działaniu
• kreatywność
• odpowiedzialność
• umiejętność współpracy w zespole
• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (min. B1/B2)

Korzyści dla Kandydata:
• ciekawa i ambitna praca w jednostce naukowo badawczej z wieloletnimi tradycjami
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• możliwość doskonalenia zawodowego

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów (CV) drogą 
elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@itd.poznan.pl do dnia 31.01.2020
W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia Ł-ITD/BBK/2020.01.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi 
kandydatami.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna, ul. Winiarska 1,         
60-654 Poznań dla potrzeb niezbędnych do realizacji prowadzonego obecnie procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dani 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych         
(Dz.U., poz. 1000) oaz zgodnie z Rozporządzeniem 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 65/46/WE (RODO). Oświadczam, że jestem świadomy(a) 
dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz, że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich 
danych.”
lub w przypadku zainteresowania także udziałem w przyszłych rekrutacjach:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna, ul. Winiarska 1,        
60-654 Poznań dla potrzeb niezbędnych do realizacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dani 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U., poz. 1000) oaz zgodnie z Rozporządzeniem 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 65/46/WE (RODO). Oświadczam, że jestem 
świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz, że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie 
przetwarzania moich danych.”
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Klauzula informacyjna na potrzeby rekrutacji

Z uwagi na zbieranie i przetwarzanie przez ww. Instytut Sieci danych osobowych w związku       
z prowadzeniem postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie                  
o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii 
Drewna w Poznaniu przy ul. Winiarskiej 1.
We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się 
z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może odbyć 
się drogą elektroniczną na adres e-mail iod@itd.poznan.pl, telefonicznie pod numerem               
61 8492495 lub pisemnie na ww. adres Instytutu Sieci.
Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu 
rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia       
o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) – wyrażenia przez Panią/Pana 
zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność         
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej 
niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.
Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacji dane osobowe 
będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych 
osobowych.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną               
w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na który nabór 
był prowadzony, imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania                      
w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie 
wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie            
z wymogami ustawy z dnia 31 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.
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