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Nabór na stanowisko: Lider Obszaru (pion wsparcia) 

Sieć  Badawcza Łukasiewicz – Instytut  Nowych Syntez Chemicznych w 
Puławach, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, poszukuje pracownika 
na stanowisko: Lider Obszaru (pion wsparcia). 

Miejsce pracy: Puławy 
Liczba stanowisk pracy – 1 
 
Opis stanowiska: Prowadzenie i organizacja działań dotyczących inwestycji 
i utrzymania infrastruktury Instytutu 
 

 Wymagania niezbędne: 
 

1. Wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magistra inżyniera). 

2. Minimum 15 -letnie doświadczenie zawodowe. 

3. Minimum 5 -letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym. Zarzadzanie 

zespołem powyżej  25 osób. 

4. Wysoko rozwinięte umiejętności menadżerskie. 

5. Rozwinięte umiejętności komunikacji oraz pracy zespołowej, łatwość 

nawiązywania i podtrzymywania relacji biznesowych.  

6. Umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia. 

7. Wysoko rozwinięte umiejętności negocjacyjne, perswazyjne oraz asertywność. 

8. Znajomość pakietu MS Office. 

9. Silna motywacja do pracy oraz zaangażowanie. 

10. Doświadczenie w realizacji procesów inwestycyjnych i remontowych dla 

obiektów  budowlanych,  instalacji przemysłowych i badawczych,   maszyn i 

urządzeń.  

11. Znajomość zagadnień  Prawa Energetycznego, Prawa Budowlanego, Prawa 

Zamówień Publicznych, przepisów UDT. 

12. Umiejętność pracy pod presją czasu. 

 

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
 

1. Prowadzenie całokształtu działalności inwestycyjnej Instytutu w zakresie 

planowania, dokumentacji, dostaw, wykonawstwa, rozruchu i rozliczeń inwestycji  

2.Organizacja i nadzór nad prowadzeniem wszystkich spraw związanych z 

gospodarką remontową środków trwałych, urządzeń, instalacji, aparatury 

badawczej oraz sieci zasilające obiekty Instytutu 

3.Zarządzaniem nieruchomościami i terenami Instytutu w zakresie ich 

administrowania, prowadzenia dokumentacji, prowadzeniu procesów zbywania, 

dzierżawy 

4. Utrzymywanie terenów i infrastruktury we właściwym stanie technicznym wraz 

z prowadzeniem gospodarki urządzeniami łączności, monitoringu, sieci 

kablowych, infrastruktury telekomunikacyjnej 
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5.Prowadzenie gospodarki środkami trwałymi i innymi składnikami majątkowymi 

w tym księgi inwentarzowej, dokumentów opisujących stan i ruch składników 

majątkowych, prowadzenie procesów likwidacji 

6.Zapewnienie dostaw wszelkich mediów do instytutu wraz z analizą potrzeb, 

zawarciem odpowiednich umów, nadzór nad sprawnością sieci dostarczającej 

media, rozliczenia zużycia i kosztów 

7.Zabezpieczenie transportu środkami własnymi oraz zlecanymi na zewnątrz 

Instytutu,  ich rozliczanie  

8.Inicjowanie , organizacja i nadzór nad wykonywaniem niezbędnej dokumentacji 

technicznej 

9.Organizacja i realizacja wszelkich usług na potrzeby Instytutu wraz z ich 

planowaniem i rozliczeniem 

10.Prowadzenie działalności w zakresie ochrony środowiska, opracowywanie 

dokumentów, programów, uzgadnianie zezwoleń z organami administracji 

państwowej, realizacja obowiązków wynikających z przepisów i zezwoleń  

11.Organizacja i realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej w Instytucie  

12.Organizacja i nadzór nad wytwarzaniem aparatury badawczej, produkcyjnej i 

części zamiennych 

13.Współpraca z zespołami badawczymi w zakresie prac przygotowawczych do 

prowadzenia prób, badań potrzebnych do realizacji prac badawczych oraz 

opracowywanie projektów procesowych lub założeń technicznych dla instalacji 

badawczych 

14.Organizacja i nadzór nad zabezpieczeniem instytutu w zakresie urządzeń                             

i projektów pomiarowych i elektrycznych, opiniowanie lub opracowywanie           w 

zakresie kontrolno-pomiarowym i elektrycznym projektów procesowych                             

i instalacji badawczych 

15.Współtworzenie ,wdrażanie oraz przestrzeganie procedur systemów 

zarządzania jakością obowiązujących w Instytucie 

 

  Warunki pracy na danym stanowisku: 
 

1. Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia. 

2. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.  

2. Możliwość pracy w firmie o stabilnej pozycji na rynku.  

3. Prywatny pakiet medyczny. 

4. Dodatki stażowe i jubileuszowe. 

5. Szeroki pakiet socjalny ZFŚS. 

 

 Wymagane dokumenty 
 
Dyplom ukończenia studiów wyższych potwierdzający wymagane kwalifikacje, 

CV, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do 

celów rekrutacji – załącznik nr 1. 
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 Miejsce i termin składania ofert: 
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać na adres: 
e-mail rekrutacja@ins.lukasiewicz.gov.pl w terminie do dnia 11.07.2022r., z 
dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Lider Obszaru (pion wsparcia) 
 
Informacja o wyniku będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Instytutu. 

 

  INFORMACJE DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 

1) Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza  Łukasiewicz-Instytut Nowych 

Syntez Chemicznych z siedzibą w Puławach 

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych iod@ins.pulawy.pl 

3) Celem przetwarzania danych osobowych jest rekrutacja, a ich nieprzekazanie spowoduje 

niemożność uczestnictwa w naborze na stanowisko  Lider Obszaru (pion wsparcia) 

4) Dane osobowe będą przechowywane przez administratora do zakończenia rekrutacji. 

5) Osobie ubiegającej się o zatrudnienie przysługuje prawo: dostępu do danych, 

sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych oraz do cofnięcia  zgody na wykorzystywanie danych 

kontaktowych. 

 
Podst. prawna: art. 221 ustawy z 26 .06.1974 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2018 poz.917 z późn. zmian.), 

art. 6 ust.1 1 lit. a oraz lit. b, art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016). 

 

 
 

 
Puławy dnia 27.06.2022r. 
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