
 
 

 
 

Nr ogłoszenia: DO.1110.20-OM.2022 

 

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy 

zatrudni pracownika na stanowisko 

Specjalisty Inżynieryjno-Technicznego 

w wymiarze pełnego etatu 

 

Miejsce pracy: 

Zakład Technologii Ścieków we Wrocławiu 

50-227 Wrocław, ul. Kleczkowska 52f  

(lokalizacja na terenie Portu Miejskiego) 

 

Zakres obowiązków: 

Aktywne uczestnictwo w bieżących zadaniach realizowanych przez Zakład Technologii Ścieków,  

w tym m.in.: 

 prace badawczo-rozwojowe w dyscyplinie inżynierii środowiska, 

 ekspertyzy technologiczne oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych oraz 

podobnych instalacji,  

 koncepcje projektowe modernizacji instalacji jw., 

 rozruchy instalacji jw., 

 eksperymenty technologiczne w skali laboratoryjnej lub półtechnicznej, a także badania 

prowadzone w terenie, 

 sprawozdania i raporty z realizowanych zadań, 

 publikacje naukowe z przeprowadzonych prac badawczych, czynny udział w konferencjach. 

 

Wymagania: 

 wykształcenie wyższe w kierunku inżynieria środowiska, ochrona środowiska, biotechnologia, 

chemia, inżynieria i gospodarka wodna lub pokrewne, 

 znajomość procedur wykonywania analiz fizyko-chemicznych wód, ścieków i osadów 

ściekowych, 

 wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu technologii oczyszczania ścieków komunalnych  

i przemysłowych oraz przeróbki osadów ściekowych, 

 znajomość przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska, w tym zwłaszcza ustawy prawo 

wodne i rozporządzeń wykonawczych, 

 biegła znajomość obsługi komputera i środowiska Windows, 

 znajomość pakietu MS Office, 

 prawo jazdy kat. B, 

 znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodną pracę  

z dokumentacją i artykułami branżowymi. 



 
 

 
 

 

Mile widziane: 

 doświadczenie na podobnym stanowisku, bądź związanym z eksploatacją  

lub projektowaniem oczyszczalni ścieków, 

 referencje i dorobek publikacyjny, 

 znajomość programu AutoCAD. 

Oczekujemy: 

 wysokich standardów pracy, 

 zaangażowania w wykonywaniu obowiązków, 

 gotowość do wyjazdów służbowych. 

 

Oferujemy: 

 umowę o pracę, 

 możliwość rozwoju naukowego i awansu, 

 kartę sportową i program opieki medycznej, 

 kurs języka angielskiego dofinansowany przez pracodawcę, 

 elastyczny czas pracy. 

 

Wymagane dokumenty: 

 życiorys zawodowy (CV), 

 list motywacyjny. 

 

W sprawie dodatkowych informacji dotyczących rekrutacji prosimy o kontakt z Panem Łukaszem 

Krawczykiem, tel. 513 151 628 (w godz. 8 – 15), e-mail: lukasz.krawczyk@ios.edu.pl  

 

Termin i miejsce składania dokumentów i oświadczeń: 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem wraz z listem motywacyjnym w terminie 

do 14.12.2022 r. na adres poczty elektronicznej kariera@ios.gov.pl z dopiskiem w temacie wiadomości 

„Praca na stanowisku Specjalisty Inżynieryjno-Technicznego Wrocław”. 

 

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych w tym wizerunku w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji nr 

ogłoszenia: DO.1110.20-OM.2022 na stanowisko Specjalisty Inżynieryjno-Technicznego przez 

administratora, którym 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, 

NIP5250007307 REGON001240700. W imieniu IOŚ-PIB działa Dyrektor Instytutu.  

Aplikacje niezawierające powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane w procesie rekrutacji 

i zostaną zniszczone niezwłocznie. 
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Prosimy o wyrażenie zgody na kontakt z Państwa poprzednimi pracodawcami, w celu sprawdzenia 

informacji zawartych w przedkładanej dokumentacji, w tym referencji. 

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 

Praca - Instytut Ochrony Środowiska (ios.edu.pl) 

https://ios.edu.pl/praca/

