Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Laboratorium Badawcze Inżynierii Środowiska
poszukuje kandydatów do pracy w roli eksperta wiodącego przy realizacji projektu
„Opracowanie, doskonalenie i upowszechnianie rozwiązań projektowych i technologii
wykonywania podbudów i nawierzchni dróg rolniczych”
w Programie Wieloletnim na lata 2016–2020 „Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze
na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich”

Zakres obowiązków:
− udział w opracowywaniu publikacji naukowych i popularnonaukowych
− prowadzenie szkoleń z zakresu wdrażania technologii budowy dróg rolniczych
− udział w tworzeniu strony internetowej poświęconej budowie i renowacji dróg rolniczych
− pomoc przy realizacji filmu o tematyce budowy dróg rolniczych wg różnych technologii
Wymagania:
− wykształcenie wyższe z zakresu infrastruktury drogowej lub inżynierii środowiska
− znajomość zagadnień związanych z budową dróg i inżynierią ruchu
− doświadczenie w realizacji prac naukowo-badawczych w dziedzinie budownictwa drogowego
− doświadczenie w publikowaniu i prezentowaniu wyników
− obsługa programów wspomagających projektowanie w drogownictwie
− zdolności analityczne, dokładność, umiejętność dobrej organizacji pracy
Dodatkowe atuty:
− znajomość przepisów Prawo Budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,
Ustawa o drogach publicznych, Prawo Wodne, i inne związane z realizacją inwestycji
− znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym posługiwanie się literaturą naukową
Miejsce pracy: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Al. Hrabska 3, Falenty k. Warszawy (możliwość pracy w trybie
zadaniowym).
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie kompletu dokumentów (CV, list motywacyjny, kopia dyplomu magistra,
kopie certyfikatów) do 27 marca 2020 roku na adres: j.rycharska@itp.edu.pl
W CV prosimy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji
(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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))”.
Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

