
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SPECJALISTA ds. WSPARCIA OPERACYJNEGO PIONU BADAWCZEGO  

(PION WSPARCIA) 
nr ref.: BZ/24/2020 

 
 
 
Przewidywany zakres obowiązków: 
 

• pełnienie roli administratora i redaktora Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie 

Wyższym POL-On, PBN i OPI OSF; 

• kontakt z Urzędem Patentowym RP oraz Kancelariami Patentowymi w sprawach opłat ochronnych na 

patenty udzielone, nowych zgłoszeń, informacji patentowej; 

• prowadzenie prac w zakresie współpracy z zagranicą, w tym: ewidencja wniosków o pozwolenie na 

wyjazd służbowy za granicę, ewidencja sprawozdań z wyjazdów służbowych, pomoc w sprawach 

organizacji wyjazdów zagranicznych, współpraca z dziełem handlowym w ramach kontaktów 

zagranicznych; 

• prowadzenie prac związanych z ewidencją wniosków o udzielenie akceptacji opracowań 

publikowanych w czasopismach / monografiach; 

• obsługa językowa działalności naukowo – badawczej, w tym: wykonywanie tłumaczeń tekstów, 

prowadzenie korespondencji w języku angielskim, obsługa konferencji i konsultacji z udziałem gości 

zagranicznych; 

• pomoc przy prowadzeniu działalności promocyjnej Ł-IW (targi, wystawy, konferencje, ulotki, foldery); 

• udział w realizacji projektów badawczych, w tym: współudział w procesie składania wniosków na 

konkursy naukowo-badawcze, w opracowywaniu raportów rocznych i końcowych z projektów 

badawczych; 

• współuczestnictwo przy sporządzaniu raportów, zestawień, planów, ankiet, rejestrów zarówno 

cyklicznych jak i ad hoc dla Dyrekcji Instytutu oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz i odpowiedniego 

Ministerstwa. 
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Wymagania: 
 

• wykształcenie: co najmniej średnie; 

• minimum 5 lat pracy na stanowisku z podobnym zakresem czynności – dotyczy obsługi administracyjnej 
obszaru naukowego; 

• znajomość przepisów prawa w zakresie własności intelektualnej; 

• znajomość obsługi Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-On oraz Polskiej Bibliografii 
Naukowej – PBN; 

• biegła znajomość języka angielskiego; 

• sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań, 

• umiejętność współpracy w zespole; 

• umiejętność pracy pod presją czasu; 

• umiejętność analitycznego myślenia. 
 
Oferujemy:  
 

• stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, 

• możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji, 

• możliwość ubezpieczenia grupowego,  

• świadczenia z ZFŚS,  

• ciekawą pracę w środowisku opartym na współpracy i wzajemnym szacunku. 
 

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres: 
 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Włókiennictwa 

Dział Spraw Pracowniczych  

92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15 lub e-mail: rekrutacja@iw.lodz.pl 

W przesłanych dokumentach prosimy podać nr referencyjny ogłoszenia. 

 
Rodzaj umowy: umowa o pracę  
Liczba stanowisk pracy:  1 

Wymiar etatu: pełny etat 

Miejsce wykonywania pracy: Łódź 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 19 października 2020 r. 

 
Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę: 
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa  moich 
danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).” 
 
Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną  po terminie nie będą 
rozpatrywane. 

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie 
lub drogą elektroniczną. 
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Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej 
Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa. 
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że: 
1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut 

Włókiennictwa z siedzibą w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 5/15 reprezentowany przez Dyrektora. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu 

Włókiennictwa możliwy jest pod adresem e-mail: iod@iw.lodz.pl 
Klauzula informacyjna dostępna pod adresem:  http://iw.lodz.pl/kariera/rodopraca/ 
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