
 
Instytut jest podstawową placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy 

zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac 
rozwojowych prowadzących do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa, 

higieny pracy i ergonomii oraz wykonywanie innych zadań szczególnie ważnych dla osiągnięcia celów polityki społeczno-gospodarczej 
państwa w tej dziedzinie. 

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy zatrudni  

 

pracownika Działu Współpracy Międzynarodowej 

miejsce pracy: Warszawa 
 

 

Opis stanowiska : 

Osoba pracująca na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: 

• wsparcie w przygotowaniu wniosków i w realizacji projektów badawczych, 

 kontakty z zagranicznymi jednostkami badawczymi (prowadzenie korespondencji, tłumaczenia  

i udział w spotkaniach), 

 organizację zagranicznych wyjazdów pracowników Instytutu i wizyt gości zagranicznych, 

 organizację konferencji i seminariów międzynarodowych, 

 pozyskiwaniem informacji na temat międzynarodowych konferencji, sympozjów, itp.  

z dziedziny bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i ergonomii. 

  

Wymagania: 

 znajomość zasad Programów Ramowych UE i innych międzynarodowych programów badawczych, 

 wykształcenie wyższe, 

 znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym w mowie i piśmie (poziom C1), 

 biegła znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, programy graficzne, itp.), 

 umiejętności organizacyjne i analityczne. 

 

Dodatkowym atutem będzie: 

 znajomość drugiego języka obcego, 

 umiejętność skutecznej komunikacji, z wykorzystaniem mediów społecznościowych, 

 doświadczenie we współpracy z instytucjami zagranicznymi. 

 

Oferujemy: 

 umowę o pracę w celu zastępstwa pracownika, 

 szerokie możliwości rozwoju zawodowego oraz samorealizację, 

 ciekawą pracę w dynamicznym zespole. 

  

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów (list motywacyjny, CV) mailem na adres: praca@ciop.pl  

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

 

 

Prosimy o zawarcie w ofercie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB z siedzibą w Warszawie zgodnie  

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922) 

 

Informujemy, że Administratorem danych jest  Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 16. 

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych  

w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.  

Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 

mailto:praca@ciop.pl

