
 
 

 
 
 

      Centrum Techniki Okrętowej Spółka Akcyjna, firma o ustabilizowanej pozycji  
       rynkowej, dynamicznie działająca na rynku krajowym i międzynarodowym,  
       w obszarze gospodarki morskiej i lądowej, badań środowiskowych, świadcząca 
       usługi projektowe, prowadząca badania naukowe i prace rozwojowe, poszukuje 
       kandydatów do pracy w Zespole Laboratoriów Badań Środowiskowych na stanowisku: 

 
                 SPECJALISTA DS. BADAŃ OGNIOWYCH 

 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należało będzie: 
 wykonywanie prac badawczo-rozwojowych i badań atestacyjnych zgodnie z normami, 

przepisami i najnowszą wiedzą w zakresie badań ogniowych i mechanicznych konstrukcji 
budowlanych lub okrętowych; 

 analiza wyników pomiarów i wykonywanie raportów z badań w języku polskim i angielskim; 
 udział w realizacji projektów badawczych krajowych i międzynarodowych z obszaru 

działalności Zespołu Laboratoriów; 
 wdrażanie nowych technik pomiarowych. 

Wymagania: 
 wykształcenie wyższe techniczne II stopnia;  
 bardzo dobra znajomość języka angielskiego; 
 znajomość MS Office;  
 umiejętność analizy;  

Dodatkowym atutem będzie: 
 umiejętność posługiwania się aparaturą badawczą i pomiarową; 
 doświadczenie w zakresie badań akredytowanych;  
 znajomość ISO 17025 lub innego systemu zarządzania; 
 dokładność, umiejętność pracy w zespole i organizowania pracy własnej; 
 komunikatywność; 
 dyspozycyjność (podróże służbowe krajowe i zagraniczne). 

Zatrudnionym proponujemy: 
 bardzo dobre warunki pracy w oparciu o umowę o pracę; 
 pakiet medyczny obsługiwany przez Lux-Med, szkolenia i kursy w oparciu o coroczną 

diagnozę potrzeb szkoleniowych; 
 udział w kształtowaniu rozwoju działalności badawczo-rozwojowej firmy; 
 interesującą pracę dającą możliwość rozwoju pasji i zainteresowań zawodowych,  

w szczególności poprzez udział w nowatorskich i ambitnych projektach; 
 atmosferę sprzyjającą działaniu w gronie zaangażowanych i ambitnych ludzi z pasją. 
 

Podania w języku polskim - CV prosimy przesyłać w terminie 21 dni od daty ukazania się 
ogłoszenia, tj. od 11/01/2017, na adres: rekrutacja@cto.gda.pl z dopiskiem „Specjalista ds. Badań 
Ogniowych”. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Informacje nt. 
zakresu działalności Zespołu Laboratoriów Badań Środowiskowych znajdują się na 
stronie:www.cto.gda.pl  oraz www.laboratoria-badawcze.pl 
 

 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. Szczecińska 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”. 

 

mailto:rekrutacja@cto.gda.pl

