
W CV prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 29.08.1997 r. - Dz. U. Nr 13, poz. 883 z późniejszymi zmianami, przez firmę Centrum Techniki Okrętowej S.A. z siedzibą w 
Gdańsku 80-392, przy ul. Szczecińskiej 65, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi 
prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, które mogę zrealizować w siedzibie CTO S.A. lub drogą pocztową”.      

 

 

Centrum Techniki Okrętowej Spółka Akcyjna jest liderem usług badawczych i projektowych  
dla gospodarki o ugruntowanej międzynarodowej pozycji. Zakład Projektowo-Technologiczny 
CTO S.A. projektuje i dostarcza klientom urządzenia badawcze, m.in. takie jak tunele 
aerodynamiczne, tunele kawitacyjne oraz pomosty holownicze basenów modelowych. Ponadto 
Zakład Projektowo-Technologiczny świadczy ponadto usługi projektowe na rzecz 
przedsiębiorców szeregu sektorów gospodarki oraz specjalizuje się w projektowaniu i  
wdrażaniu systemów i urządzeń automatyki przemysłowej.  

 
CTO S.A. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: 

 
 KIEROWNIKA ZAKŁADU PROJEKTOWO-TECHNOLOGICZNEGO 

Miejsce pracy: Gdańsk 
 
Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należało będzie w szczególności: 

• formułowanie kierunków działalności Zakładu, w tym opracowywanie planów zadaniowo-
finansowych oraz zapewnienie ich prawidłowej i terminowej realizacji; 

• pozyskiwanie kontraktów w zakresie projektowania im dostaw urządzeń badawczych, 
projektowania systemów i urządzeń dla przemysłu okrętowego i offshore oraz urządzeń i 
systemów automatyki przemysłowej dla różnorodnych zastosowań; 

• sprawowanie nadzoru merytorycznego i kontroli funkcjonalnej nad działalnością pracowników 
Zakładu; 

• reprezentowanie Zakładu w kontaktach zewnętrznych, w tym podejmowanie działań w ramach 
udzielonego pełnomocnictwa. 

Od kandydatów wymagamy: 
• wykształcenia wyższego technicznego; preferowany kierunek: budowa maszyn, mechaniczny, 

okrętowy; 
• co najmniej 2-letniego doświadczenia w zarządzaniu zespołem ludzkim i prowadzeniu 

przedsięwzięć technicznych; 
• umiejętności swobodnej komunikacji w języku angielskim zwłaszcza w języku technicznym; 
• umiejętności organizacji pracy w zespole, komunikatywności, systematyczności; 
• umiejętności organizowania pracy własnej; 
• dodatkowym atutem będzie posiadanie wiedzy z zakresu finansów i analizy finansowo-

ekonomicznej. 
Zatrudnionym oferujemy: 

• stabilne zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt 
menadżerski; 

• kierowanie pracą młodego zespołu nastawionego na współpracę, rozwój i sukces; 
• udział w unikatowych, międzynarodowych projektach hi-tech; 
• przyjazną atmosferę pracy i wysoką kulturę organizacyjną Spółki; 
• konkurencyjne wynagrodzenie. 

 
Podania w języku polskim zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać w terminie 21 dni od 
daty ukazania się ogłoszenia, tj. od 11/08/2017, na adres e-mail: rekrutacja@cto.gda.pl wpisując w temacie 
„Kierownik Zakładu Projektowo-Technologicznego”. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z 
wybranymi kandydatami. 
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