
Oferta pracy dla inżynierów w ramach 
projektowania i konstrukcji akceleratorów 

 

Nazwa firmy: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN 
Adres firmy: Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków 
Strona www: http://www.ifj.edu.pl/, http://www.ifj.edu.pl/str/tech/dai/ 
Rodzaj oferty: Praca na czas określony: 2-4 lat 
Stanowisko: inżynieryjno-techniczne 
Miejsce pracy: IFJ PAN, Dział Aparatury i Infrastruktury Naukowej (DAI), Kraków, Polska; Lund, 
Szwecja; Genewa, Szwajcaria. 

WYMAGANIA: 

 Wykształcenie wyższe techniczne (np.: mechaniczne, elektryczne,elektrotechniczne, 

elektroniczne, fizyka lub podobne). 

 Umiejętność posługiwania się narzędziami ręcznymi. 

 Umiejętność montażu i demontażu urządzeń mechanicznych lub elektrycznych oraz 

wykonywania innych prac manualnych. 

 Umiejętność pracy w zespole, terminowe wykonywanie zadań, organizowanie pracy  

i samodzielne rozwiązywanie problemów technicznych. 

 Gotowość do pracy za granicą. 

 Kreatywność , odporność na stres. 

 Stan zdrowia pozwalający na pracę w strefach kontrolowanych radiologiczne. 

 Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. 

 Obsługa komputera, znajomość pakietów biurowych (np. MS Office). 

 Prawo jazdy kat. B i umiejętność jazdy na rowerze. 

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE: 
 Wiedza z zakresu: próżni, kriogeniki, wysokich częstotliwości. 

 Wiedza z zakresu pomiarów i analizy niepewności pomiarowych. 

 Znajomość urządzeń do pomiarów wielkości elektrycznych. 

 Znajomość oprogramowania inżynierskiego do tworzenia konstrukcji i analiz mechanicznych 

(np.: AutoCad, SolidEdge, AutodeskInventor, ANSYS). 

 Znajomość oprogramowania do projektowania obwodów elektrycznych i elektronicznych (np. 

PC Schematic, Altium Designer) 

 Znajomość języków programowania (np. LabView, C++, PYTHON, PHP, SQL itp. ). 

 Doświadczenie w tworzeniu i analizie dokumentacji technicznej (2D, 3D). 

 Doświadczenie w obsłudze dźwignic, podestów ruchomych, pracy na wysokości. 

 Udokumentowane doświadczenie w kierowaniu zespołem. 

 Znajomość języka szwedzkiego lub francuskiego w mowie i piśmie. 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: 

 Zaliczenie wymaganych kursów i egzaminów w języku angielskim w zakresie BHP, 

niezbędnych do uzyskania dostępu i pozwolenia na wykonywanie prac instalacyjnych oraz 

testów komponentów akceleratorów. 



 Instalacja oraz testy podzespołów systemu RF lub obwodów nadprzewodzących  

z wykorzystaniem narzędzi ręcznych oraz zaawansowanej aparatury pomiarowej. 

 Ocena, katalogowanie i raportowanie wykrytych podczas testów niezgodności. 

 Wykonywanie innych zadań związanych z instalacjami i testami w zależności od posiadanej 

wiedzy i predyspozycji. 

 Raportowanie wykonanych prac. 

DOKUMENTY WYMAGANE: 
List motywacyjny oraz CV z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych do celów bieżącej i następnych rekrutacji, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych. 

DOKUMENTY DODATKOWE: 
Spis osiągnięć naukowo – badawczych (np. wykaz publikacji, wystąpienia na konferencjach, odbyte 

staże), listy polecające, itp.  

Dokumenty prosimy kierować do Działu Spraw Pracowniczych i Administracyjnych IFJ PAN w terminie 

do 30.06.2019 r. na adres: 

Dział Spraw Pracowniczych i Administracyjnych 

Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN 

u. Radzikowskiego 152 

31-342 Kraków, 

email: rekrutacja@ifj.edu.pl z dopiskiem DSP/2/DAI 

mailto:rekrutacja@ifj.edu.pl

