
 

 
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy zatrudni 

 
informatyka – programistę 

 
miejsce pracy: Warszawa 

nr ref. 2018/07/TI 
 

Opis pracy: 
 
Osoba pracująca na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za realizację prac programistycznych i innych, związanych z rozwojem 
oprogramowania komputerowego oraz portalu internetowego w Dziale Informatyki CIOP-PIB. 
 
Wymagania: 
 

1. Wykształcenie wyższe: tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera lub magistra inżyniera (dyscyplina informatyka,  
inżynieria oprogramowania), 

2. Umiejętność programowania obiektowego (w szczególności w środowisku programistycznym Delphi), 

3. Biegła znajomość programowania w języku JAVA oraz produkcyjnych środowisk programowania w tym języku 
(zbudowanych na bazie technologii Java Development Kit (JDK), Apache Maven, Apache Tomcat, Baza danych  
MySQL, Hibernate, Spring, Spring Security, Smart GWT, Jasper Reports), 

4. Znajomość systemów baz danych oraz programowania z wykorzystaniem języka zapytań SQL (preferowany Oracle), 

5. Znajomość zasad tworzenia serwisów internetowych z wykorzystaniem obiektów JAVA, JavaScript i HTML, 

6. Biegła znajomość środowiska systemu operacyjnego Windows, 

7. Znajomość systemu UNIX (w zakresie podstawowym),  

8. Doświadczenie w realizacji projektów obejmujących tworzenie oprogramowania bazodanowego, systemów  
portalowych (złożonych systemów serwisów internetowych zawierających warstwę prezentacji i system  
zarządzania treścią) oraz aplikacji mobilnych,  

9. Znajomość języka angielskiego (poziom podstawowy).  
 
Oferujemy: 
 

 zatrudnienie w ramach umowy o pracę, 

 szerokie możliwości rozwoju zawodowego oraz samorealizację, 

 ciekawą pracę w dynamicznym zespole, 

 pakiet medyczny, dofinansowanie dojazdów do pracy. 
 
Wymagane dokumenty: 
 

1. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań pkt 1, pkt 8 (w formie oświadczenia) i pkt 9, 
2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji bieżącej (a) 

albo 
3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji bieżącej  

i przyszłej (b), 
4. potwierdzenie zapoznania się z otrzymaną pisemną informacją zgodną z art. 13 RODO, 
5. informacje, o których mowa w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, 

miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, 
6. list motywacyjny, 
7. dokumenty wymienione w pkt. 1-5 muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem, 
8. do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów. 

 
Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Instytutu, drogą elektroniczną  

na adres: praca@ciop.pl lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres:  
 

Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB 
Dział Spraw Pracowniczych 

 ul. Czerniakowska 16 
00-701 Warszawa 

 

 osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy, 

 osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie 
zniszczone nie później niż po roku od zakończenia postępowania rekrutacyjnego. 

mailto:praca@ciop.pl

