
  Centrum Techniki Okrętowej Spółka Akcyjna jest liderem usług badawczych dla rynku 
off-shore i okrętowego o ugruntowanej międzynarodowej pozycji, 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 na stanowisku: 
 

ASYSTENT - SPECJALISTA w ZESPOLE ANALIZ 
 

Miejsce pracy: Gdańsk, ul. Szczecińska 65 
 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należało będzie w szczególności: 
• uczestniczenie w realizacji projektów z zakresu analiz numerycznych i eksperymentalnych 

statków oraz obiektów oceanotechnicznych; 
• obróbka wyników analiz numerycznych i prób oraz eksperymentów modelowych; 
• publikowanie wyników prac w postaci raportów technicznych; 
• kontaktowanie się z klientem w zakresie realizowanych zleceń komercyjnych. 
 

Od kandydatów wymagamy: 
• wykształcenia wyższego technicznego min. pierwszego stopnia; preferowany kierunek: 

oceanotechnika i okrętownictwo lub pokrewne; 
• umiejętności swobodnej komunikacji w języku angielskim; 
• dobrej znajomości pakietu MS OFFICE; 
• wysokich umiejętności interpersonalnych – zapewnienie dobrych relacji z klientem; 
• umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, systematyczności; 
• umiejętności organizowania pracy własnej; 
• silnej motywacji do podnoszenia kwalifikacji; 
• nastawienia na realizację celów; 
• dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w biurze projektowym lub instytucji 

klasyfikacyjnej oraz znajomość narzędzi CFD i/lub Octave/Matlab. 
 

Zatrudnionym oferujemy: 
• stabilne zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy; 
• udział w ciekawych projektach na rzecz klientów krajowych i zagranicznych; 
• interesującą pracę dającą możliwość rozwoju zawodowego; 
• atmosferę sprzyjającą działaniu w gronie zaangażowanych ludzi z pasją; 
• dostęp do pakietów medycznych współfinansowanych przez firmę. 

 
Podania w języku polskim zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać w terminie 21 dni od 
daty ukazania się ogłoszenia, tj. od 31/10/2017, na adres: rekrutacja@cto.gda.pl z dopiskiem „Asystent -
Specjalista”. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.  
 

mailto:rekrutacja@cto.gda.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. 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” 


