
nr ogłoszenia: DO.1110.12.KO.2019 
  

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy 
zatrudni osobę do pracy na stanowisko młodszego specjalisty /specjalisty inżynieryjno-

technicznego w Zespole Strategii, Analiz i Aukcji, KOBiZE 
 
Miejsce pracy: 
Warszawa, ul. Chmielna 132/134 
Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami 
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy 
 
 
Zapraszamy do pracy w Zespole Strategii, Analiz i Aukcji. Preferowani są absolwenci po kierunkach 
związanych z ekonomią, matematyką, ochroną środowiska, energetyką. Cenimy zaangażowanie i chęć 
do nauki, umożliwiamy zdobycie doświadczenia i rozwoju poprzez udział w ciekawym projekcie 
finansowanym ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu LIFE. Więcej informacji o naszych 
działaniach i samym projekcie na stronie www.climatecake.pl. 

Zakres obowiązków: 

Oferujemy możliwość udziału w projekcie badawczym mającym na celu ocenę wpływu zmian 
klimatycznych na gospodarkę przy pomocy zaawansowanych narzędzi ekonometrycznych  
i ekonomicznych. Zadania kandydata, w ramach realizowanego projektu, będą obejmowały pomoc  
w tworzeniu baz danych, wyszukiwaniu informacji i danych statystycznych w zakresie ekonomii i  emisji 
gazów cieplarnianych oraz pomoc w przygotowywaniu scenariuszy redukcji emisji, a także w miarę 
potrzeb i możliwości udział w budowie narzędzi analitycznych. 

Poszukujemy osoby: 

 kreatywnej i otwartej na nowe wyzwania, 
 zdecydowanej na rozwijanie umiejętności w dziedzinie ochrony klimatu, modelowania 

ekonomicznego polityki klimatycznej i energetycznej, 
 dobrą znajomością języka angielskiego (wyszukiwanie danych na stronach 

angielskojęzycznych, formułowanie tekstów), 
 z biegłą znajomością Excel Office, 
 znajomość podstaw programowania będzie dodatkowym atutem. 

Oferujemy: 

 umowę o pracę w biurze w centrum Warszawy, 
 wymiar i czas pracy do ustalenia, 
 świetną atmosferę i bardzo dobre warunki pracy,  
 możliwość uczestnictwa w ciekawym międzynarodowym projekcie, 
 możliwość rozwijania umiejętności we współpracy z międzynarodowymi ekspertami. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną na adres: kariera@ios.gov.pl  
z dopiskiem w temacie: „Praca w Zespole Strategii, Analiz i Aukcji”. 

 

 

http://www.climatecake.pl/
mailto:kariera@ios.gov.pl


Inne informacje: 

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji nr ogłoszenia: 

DO.1110.12.KO.2019 na stanowisko młodszego specjalisty /specjalisty inżynieryjno-technicznego w 

Zespole Strategii, Analiz i Aukcji, KOBiZE przez administratora, którym jest Instytut Ochrony 

Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 5/11D, 00-548 

Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000032034, NIP5250007307 REGON001240700. W imieniu IOŚ-PIB działa Dyrektor Instytutu.  

Prosimy o wyrażenie zgody na kontakt z Państwa poprzednimi pracodawcami, w celu sprawdzenia 

informacji zawartych w przedkładanych dokumentacji, w tym referencji. 

Aplikacje niezawierające powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane w procesie rekrutacji 

i zostaną zniszczone niezwłocznie. 

Aplikacje kandydatów do pracy zawierające braki lub otrzymane po terminie, nie będą rozpatrywane  

w procesie rekrutacji i zostaną zniszczone niezwłocznie. 

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. 

IOŚ-PIB zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru na każdym etapie i bez 

podania przyczyny. 

 

Informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy tylko wybranych kandydatów. 

 

Administratorem danych osobowych jest IOŚ-PIB z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 5/11D, 00-548 

Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000032034. W imieniu IOŚ-PIB działa Dyrektor Instytutu. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu wzięcia przez 

Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji w IOŚ-PIB na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu. 

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych  

oraz wzory dokumentów i oświadczeń dostępne są na stronie internetowej 

 http://www.ios.org.pl/bip2/index.php?id=1047 

 

http://www.ios.org.pl/bip2/index.php?id=1047

