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OFERTA nr 2023/5 

Informacje dotyczące pracodawcy 

Nazwa firmy/pracodawcy Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy 

Adres pracodawcy (ulica, 

miejscowość, kod pocztowy) 

ul. Trylogii 2/16 

01-982 Warszawa 

Adres strony internetowej  https://insp.pl/ 

Osoba do kontaktu kandydatów z 

pracodawcą 
praca@insp.waw.pl 

Sposób aplikacji lub kontaktu 

kandydatów z pracodawcą 

Termin i miejsce składania ofert oraz dokumentów: 

Kandydaci aplikujący na stanowisko specjalisty inżynieryjno-
technicznego, proszeni są o składanie dokumentów: 

- w formie papierowej, osobiście w sekretariacie IS–PIB, w 
zamkniętej kopercie z dopiskiem 

„Nabór - specjalista inżynieryjno-techniczny, nr ref. 1/2023” 

lub 

- drogą elektroniczną na adres: praca@insp.waw.pl wpisując w 
temacie „Nabór – specjalista inżynieryjno-techniczny, nr ref. 
1/2023” 

Dokumenty aplikacyjne należy składać do nieprzekraczalnego 
terminu zakreślonego na dzień 

25.01.2023 r., do godziny 10:00. Liczy się data wpływu 
dokumentów złożonych w formie papierowej osobiście. W 
przypadku złożenia zgłoszenia drogą elektroniczną za datę jego 
złożenia uważa się datę otrzymania wiadomości elektronicznej. 

Data ważności oferty 25-01-2023 

Wymagania 

Wykształcenie 

Ukończonych studiów wyższych ze stopniem mgr (lub 
ostatni rok studiów magisterskich) w zakresie nauk o 
kulturze fizycznej lub nauk biologicznych. 

Kierunek/specjalność 
Preferowane kierunki studiów: wychowanie fizyczne, 
fizjoterapia, inżynieria biomedyczna lub pokrewne 

Znajomość języków obcych 
Znajomości języka angielskiego w stopniu 
komunikatywnym. 

Umiejętności/kwalifikacje/uprawienia 
Od kandydatów oczekujemy: 

1. Ukończonych studiów wyższych ze stopniem mgr 
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(lub ostatni rok studiów magisterskich) w zakresie 
nauk o kulturze fizycznej lub nauk biologicznych. 

Preferowane kierunki studiów: wychowanie fizyczne, 
fizjoterapia, inżynieria biomedyczna lub pokrewne. 

2. Znajomości języka angielskiego w stopniu 
komunikatywnym. 

3. Dyspozycyjność związana z wykonywaniem badań 
wyjazdowych. 

4. Znajomości oprogramowania Office. 

5. Mile widziany staż zawodniczy lub trenerski, 
inicjatywa własna w nawiązywaniu kontaktów ze 
środowiskiem sportowym, wcześniejsze doświadczenie 
badawcze i naukowe, udokumentowany dorobek 
naukowy. 

6. Atutem będzie znajomość obsługi aparatury 
pomiarowej: dynamometr izokinetyczny Biodex System 
PRO 4, platforma stabilograficzna Biodex, platforma 
dynamometryczna, wizyjne systemy analizy ruchu, 
FMS, Keiser Power Rack, cykloergometr Excalibur Sport 
Lode, ergospirometr MetaLyzer Cortex. 

Inne  

Opis stanowiska pracy 

Nazwa stanowiska pracy 
specjalista inżynieryjno-techniczny w Zakładzie 
Kinezjologii 

Rodzaj oferty praca stała 

Rodzaj umowy   umowa o pracę 

Wymiar czasu pracy pełny Wysokość wynagrodzenia brutto zł 

Miejsce pracy (woj. miejscowość) Warszawa Liczba wakatów 1 

Zakres obowiązków 

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należało 
będzie: 

✓ Wykonywanie badań usługowo-wdrożeniowych w 
obszarze biomechaniki i hipoksji. 

✓ Opracowywanie wyników badań, sporządzanie 
sprawozdań i raportów z przeprowadzonych badań. 

✓ Sprawowanie opieki nad powierzoną aparaturą, dbanie 
o jej stan techniczny. 

✓ Organizowanie badań usługowych oraz kierowanie ich 
przebiegiem, kontakt z grupami badawczymi. 

✓ Podnoszenie własnych kwalifikacji poprzez m.in. 
uczestniczenie w szkoleniach dotyczących obsługi 
aparatury i stosowanych metod badawczych. 

✓ Uczestniczenie w badaniach naukowych wchodzących w 
zakres problematyki biomechaniki i fizjologii wysiłku 
fizycznego w warunkach hipoksji. 



INNE INFORMACJE PRACODAWCY DLA KANDYDATÓW 

Pełne ogłoszenie o pracę: https://insp.pl/oferty-pracy/380-dyrektor-instytutu-
sportu-panstwowego-instytutu-badawczego-oglasza-nabor-na-stanowisko-
specjalista-inzynieryjno-techniczny-nr-ref-1-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


