PRACOWNIK DO CENTRUM BADAŃ LABORATORYJNYCH
STANOWISKO: SPECJALISTA DS. BILANSOWANIA OBIEGÓW CIEPLNYCH ORAZ
ANALIZ URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH
Wymagania:
 wykształcenie wyższe techniczne: Energetyka lub pokrewne
 posiadanie zdolności analitycznych, umiejętności wyciągania wniosków, stawiania
hipotez oraz ich weryfikacji,
 umiejętność identyfikacji problemów oraz ich rozwiązywania,
 bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 samodzielność w działaniu, orientacji na realizację celów oraz kreatywność,
 umiejętność organizacji pracy i koordynacji powierzonych zadań,
 umiejętność pracy w zespole i wysoka kultura osobista,
 mile widziane doświadczenie w obsłudze oprogramowania ChemCad, MathCad,
EES, Inventor, AutoCad, Ansys Fluent,
 mile widziane doświadczenie zawodowe z zakresu analiz obiegów cieplnych
Zakres obowiązków:
 opracowywanie projektów koncepcyjnych, procesowych i technologicznych
instalacji konwersji paliw stałych i odpadów oraz innych w zakresie działalności
merytorycznej instytutu,
 opracowywanie bilansów energetycznych,
 optymalizacja procesów i technologii,
 wykonywanie obliczeń cieplno-przepływowych aparatów i urządzeń
technologicznych,
 przygotowywanie materiałów ofertowych i informacyjnych związanych z
rozwiązaniami techniczno-technologicznymi opracowanymi w ICHPW,
 samodzielne prowadzenie zadań w ramach projektów badawczo-rozwojowych i
komercyjnych.
Oferujemy:
 stabilne zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
 pracę w instytucie badawczym z tradycjami,
 pracę w kreatywnym, energicznym i zgranym zespole,
 możliwość rozwoju zawodowego i udziału w szkoleniach dostosowanych do
zakresu obowiązków
 wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności
 pakiet socjalny
 bezpłatny parking dla pracowników
 możliwość ubezpieczenia grupowego dla siebie i członków rodziny
 elastyczne godziny pracy (6:00-8:30 do 14:00-16:30)
Wymagane dokumenty:
 CV,
 klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb aktualnej

i przyszłych rekrutacji.” Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy znajduje się
pod adresem http://www.ichpw.pl/praca.
Termin składania aplikacji do 14.06.2019 roku.
Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert pisemnych w:
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
ul. Zamkowa 1
41-803 Zabrze
w jednym z poniżej podanych wariantów:
- osobiście w godzinach 7:00 – 15:00 pokój nr 2
- przesłać na adres: office@ichpw.pl
- przesłać na nr faxu: 032 271 08 09.
Z dopiskiem „Inżynier ds. bilansowania obiegów cieplnych oraz analiz urządzeń
przemysłowych”
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami.

