Nr ogłoszenia: DO.1110.31-OI.2021
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
zatrudni na stanowisko:
specjalisty ds. informatycznych - Analityk
w wymiarze pełnego etatu
w Ośrodku Rozwoju Systemów Informatycznych IOŚ-PIB

Miejsce pracy:
Warszawa, ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa
Zakres obowiązków:








analiza wymagań biznesowych i proponowanie optymalnych rozwiązań,
tworzenie dokumentacji technicznej oraz specyfikacji wymagań,
przygotowywanie przypadków i scenariuszy testowych,
przeprowadzanie manualnych testów oprogramowania,
raportowanie wyników i współpraca z programistami,
weryfikacja zgłaszanych błędów prowadzenie i aktualizacja dokumentacji związanej z
projektem,
praca z systemem kontroli wersji (GIT).

Wymagania:





Znajomość zagadnień i standardów związanych z dokumentowaniem systemów,
Znajomość zagadnień związanych z testowaniem oprogramowania,
Tworzenia i wykorzystywania danych testowych,
Umiejętność analitycznego myślenia.

Dodatkowe pożądane predyspozycje kandydatów:



Znajomość relacyjnych baz danych,
Znajomość języka UML oraz BPMN.

Oferujemy:





atrakcyjne, wysokie wynagrodzenie,
umowę o pracę, stabilne zatrudnienie
miłą atmosferę pracy,
możliwość pracy zdalnej,






możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
zajęcia językowe dofinansowane przez pracodawcę,
opiekę medyczną,
karnety sportowe.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem wraz z listem motywacyjnym
w terminie do 09 grudnia 2021 r. na adres poczty elektronicznej kariera@ios.gov.pl z dopiskiem w
temacie wiadomości „Rekrutacja – OI – specjalista ds. informatycznych - Analityk”.
Inne informacje:
Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji nr ogłoszenia: DO.1110.31OI.2021 na stanowisko specjalisty ds. informatycznych - Analityk, którym jest Instytut Ochrony
Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 5/11D, 00-548
Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000032034, NIP5250007307 REGON001240700. W imieniu IOŚ-PIB działa Dyrektor Instytutu.
Aplikacje niezawierające powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane w procesie rekrutacji i zostaną
zniszczone niezwłocznie.
Aplikacje kandydatów do pracy zawierające braki lub otrzymane po terminie, nie będą rozpatrywane
w procesie rekrutacji i zostaną zniszczone niezwłocznie.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
IOŚ-PIB zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru na każdym etapie i bez
podania przyczyny.
Informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy tylko wybranych kandydatów.
Administratorem danych osobowych jest IOŚ-PIB z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 5/11D, 00-548
Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000032034. W imieniu IOŚ-PIB działa Dyrektor Instytutu.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu wzięcia przez
Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji w IOŚ-PIB na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu.
Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz wzory dokumentów i
oświadczeń dostępne są na stronie internetowej http://www.ios.org.pl/bip2/index.php?id=1047

