Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy
poszukuje pracownika do pracy na morzu,
Specjalisty ds. aparatury badawczej
miejsce pracy: Gdynia
Od Kandydatów oczekujemy:
 Wykształcenia wyższego w zakresie elektroniki,
 Doświadczenia w pracy, minimum 1 rok,
 Zdolności i predyspozycji do pracy na morzu na statku badawczym,
 znajomości języka angielskiego,
 świadectwa przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej
(dodatkowy atut);
 świadectwa przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej (dodatkowy atut);
 świadectwa przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych(dodatkowy atut),
 świadectwa przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej (dodatkowy atut),
 umiejętności lutowania,
 dobrej znajomości obsługi komputera oraz pakietu MS Office,
 znajomości budowy i umiejętności naprawy komputerów.
Wymagane predyspozycje;
 Zdrowotne do pracy na morzu,
 Zdolności praktyczne umożliwiające samodzielne naprawy sprzętu elektronicznego w warunkach
morskich.
Opis stanowiska:
 Nadzór techniczny nad aparaturą naukowo-badawczą i utrzymywanie tej aparatury w stałej
gotowości do pracy na statku r/v „Baltica”.
 Obsługa urządzeń hydroakustycznych na statku „Baltica” w rejsach hydroakustyczno-połowowych.
 Współpraca z Kapitanem statku r/v „Baltica” w zakresie eksploatacji urządzeń nawigacyjnych
statku.
 Sprawowanie nadzoru nad remontem urządzeń nawigacyjnych i badawczych zamontowanych na
statku.
 Prowadzenie bieżącej i okresowej oceny stanu technicznego aparatury naukowo – badawczej i
wyposażenia nawigacyjnego statku oraz przygotowanie wniosków w zakresie jej remontów i
wymiany.
 Prowadzenie korespondencji z dostawcami lub producentami aparatury zainstalowanej lub
planowanej do badań morskich.
 Uczestnictwo w kalibracji sprzętu hydroakustycznego.
 Zapewnienie gotowości techniczno – eksploatacyjnej jednostek pływających Instytutu, w tym
zamawianie części zamiennych oraz współpraca z kierownikami łodzi.
Oferujemy:
 stabilne zatrudnienie;
 wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności;
 możliwość rozwoju zawodowego i udziału w szkoleniach specjalistycznych;
 pakiet socjalny, sportowy i opiekę medyczną.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny) na adres e-mail
rekrutacja@mir.gdynia.pl w terminie do dnia 15 stycznia 2017r.,
Prosimy o podanie w temacie nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja.
Dziękujemy za nadesłane oferty. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi
kandydatami.
Prosimy również o załączenie w CV oświadczenia: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U .2016
poz.922).
„Wyrażam/nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez {MIR-PIB} moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

