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OFERTA PRACY 

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy – Oddział w Szczecinie 
(ul. Czesława 9 w Szczecinie) poszukuje specjalistów i absolwentów do zasilenia zespołu zajmującego 
się ochroną środowiska, hydrobiologią, ekologią i gospodarką wodną na terenach użytkowanych 
rolniczo. 

Zakres typowych zadań: 

• twórcza działalność naukowa, polegająca na rozwiązywaniu problemów naukowych  
i rozwojowych w zespole; 

• podnoszenie kwalifikacji, podejmowanie starań o uzyskiwanie wyższych stopni i tytułów 
naukowych; 

• upowszechnianie wyników badań naukowych i rozwojowych poprzez publikacje oraz aktywny 
udział w życiu naukowym (konferencje, szkolenia, staże); 

• udział w realizacji ekspertyz wykonywanych na potrzeby gospodarki narodowej; 
• pozyskiwanie grantów zewnętrznych i uczestniczenie w realizacji projektów naukowo-

badawczych; 
• udział w badaniach terenowych i pracach laboratoryjnych; 
• uczestniczenie w pracach organizacyjnych macierzystego Oddziału Instytutu. 

Wymagane kwalifikacje: 

• wykształcenie - wyższe (preferowany stopień doktora lub tytuł zawodowy magistra/magistra 
inżyniera) oraz kierunkowe dokształcenie (inżynieria środowiska, nauki rolnicze, nauki o ziemi, 
biologia, rybactwo, ochrona środowiska, ogrodnictwo lub pokrewne); 

• znajomość języków obcych (co najmniej jeden europejski w stopniu komunikatywnym); 
• dodatkowe wymagania: mile widziane doświadczenie naukowe, umiejętność analitycznego 

myślenia i kreatywność, biegła obsługa pakietu Office, umiejętność obsługi oprogramowania 
GIS (chociaż w stopniu podstawowym), prawo jazdy kat. B. 

Oferujemy: 

• umowa o pracę; 
• jednozmianowy, ośmiogodzinny system pracy (od pon. do pt.); 
• atrakcyjny system premiowania za osiągnięcia i aktywność; 
• możliwość rozwoju naukowego; 
• stała i stabilna praca w młodym zespole. 

Prosimy o zgłoszenia wraz z dołączonym CV zawierającym klauzulę:  
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie na potrzeby 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)" 
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