Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
zatrudni pracownika na stanowisko:

Główny specjalista ds. aktynometrii

w Wydziale Pomiarów Hydrologiczno-Meteorologicznych i Geoinformacji
działającym w ramach Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznej Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej
Miejsce pracy: Ośrodek Główny IMGW-PIB w Warszawie, ul. Podleśna 61
Wymagania:
 Wykształcenie wyższe kierunkowe: geografia, inżynieria środowiska, fizyka lub pokrewne;
 Znajomość zasad prowadzenia pomiarów i obserwacji aktynometrycznych oraz przyrządów
wykorzystywanych w aktynometrii;
 Znajomość ustawy Prawo wodne;
 Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Word, Excel, PowerPoint);
 Znajomość systemów informacji geograficznej (GIS), np. ArcGIS;
 Zaangażowanie, skrupulatność, odpowiedzialność, konstruktywne podejście do
realizowanych zadań;
 Umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole;
 Prawo jazdy kat. B;
 Umiejętność pracy pod presją czasu;
 Swobodne posługiwanie się poprawną polszczyzną;
 Znajomość języka angielskiego

Pożądane umiejętności:
 Doświadczenie w pracy z dużymi bazami danych, w tym znajomość podstaw MySQL oraz
pakietu R;
 Znajomość zaleceń Światowej Organizacji Meteorologicznej dot. zasad prowadzenia
pomiarów i obserwacji aktynometrycznych;
 Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
Główne obowiązki:
 Bieżący nadzór nad funkcjonowaniem sieci stacji pomiarów aktynometrycznych;
 Kontrola danych aktynometrycznych pozyskiwanych z sieci stacji
aktynometrycznych;
 Współtworzenie bazy danych aktynometrycznych oraz nadzór merytoryczny;
 Opracowywanie i uzupełnianie danych pomiarowych z zakresu aktynometrii;
 Śledzenie zaleceń Światowej Organizacji Meteorologicznej;
 Redagowanie instrukcji;
 Planowanie i koordynacja inwestycji w obszarze pomiarów aktynometrycznych
Oferujemy:
 Możliwości doskonalenia i rozwoju zawodowego;
 Ciekawą, różnorodną pracę wśród pasjonatów hydrologii i meteorologii;
 Pakiet medyczny.

pomiarów

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego wraz z informacją
o wysokości oczekiwanego wynagrodzenia brutto w terminie do dnia 15.06.2017 r. (decyduje data
wpłynięcia do IMGW-PIB) na adres poczty elektronicznej: michal.marcinkowski@imgw.pl
lub dostarczenie koperty z wymaganymi dokumentami na adres:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznej Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej
Wydział Pomiarów Hydrologiczno-Meteorologicznych i Geoinformacji
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
Mile widziane będą wszelkiego rodzaju zaświadczenia, potwierdzające odbyte staże, kursy
i szkolenia.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach klauzuli: "Wyrażam zgodę na przechowywanie
i przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej –
Państwowy Instytut Badawczy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego oraz przyszłych
procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97r., Dziennik Ustaw
Nr 133 Poz. 883)."
Oferty niezawierające klauzuli nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się
wyłącznie z wybranymi kandydatami.

