
                                                                                                             
 

Nabór na stanowisko: 

młodszy specjalista (pion badawczy) 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Aleja 
Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy, poszukuje pracownika 

na stanowisko młodszy specjalista (pion badawczy), mającego realizować 
zadania w projekcie badawczym w ramach konkursu NCBiR LIDER X 

Edycja pt.: „Opracowanie technologii otrzymywania nowych 
biodegradowalnych materiałów polimerowych na bazie skrobi 

termoplastycznej przeznaczonych do wytwarzania folii”. Funkcja w 
projekcie – personel pomocniczy. 

Liczba stanowisk pracy - 1 

Oferta Pracy: umowa o pracę - na zastępstwo  

Miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez 
Chemicznych, Grupa Badawcza Tworzywa Biodegradowalne, Aleja 
Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy. 

 Wymagania:  

1. Wykształcenie wyższe (chemiczne bądź pokrewne),  

w szczególności absolwenci studiów wyższych. 

2. Doświadczenie w pracy w laboratorium chemicznym.  
3. Praktyczna znajomość pakietu MS Office. 

4. Znajomość języka angielskiego oraz polskiego w mowie i piśmie. 

 Dodatkowe kompetencje: 

1. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej z materiałami polimerowymi. 
2. Znajomość tematyki z zakresu tworzyw sztucznych. 

3. Motywacja do pracy naukowej. 

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

Udział w pracach badawczych w ramach projektu LIDER X „Opracowanie 

technologii otrzymywania nowych biodegradowalnych materiałów 
polimerowych na bazie skrobi termoplastycznej przeznaczonych 

do wytwarzania folii”, a w szczególności realizowanie następujących 
zadań i prac:  

http://www.ins.pulawy.pl/


1. Prace pomocnicze podczas przetwórstwa tworzyw (jak np. czyszczenie 
głowic i ślimaków wytłaczarki). 

2. Obsługa urządzeń do charakterystyki reologicznej tworzyw (plastometr, 

reometr). 
3. Pomoc w wykonywaniu badań mechanicznych folii. 

 Wymagane dokumenty: 

1. CV i list motywacyjny  

2. Kopia dyplomu magisterskiego i/lub inżynierskiego wraz z suplementem  

3. Dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego oraz osiągnięć 
naukowych (publikacje, wystąpienia konferencyjne, warsztaty, 

nagrody). 
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

do celów rekrutacji – załącznik nr 1. 

 Miejsce i termin składania ofert: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać na adres: 
e-mail rekrutacja@ins.lukasiewicz.gov.pl w terminie do dnia 

24.11.2021r., z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: młodszy 
specjalista (pion badawczy) BBO-1/2021 

 
Informacja o wyniku zostanie umieszczona na stronie internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Instytutu. 
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