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ogtasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA
w Instytucie 0 nazwie:

Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Wt6kienniczych
IIPOLMATEX - CENAROII

• Stopien doktora nauk technicznych w dyscyplinie Mechanika,
• Doswiadczenie w kierowaniu zespotami ludzkimi,
• Korzystanie w petni praw publicznych,
• Niekaralnosc za przest~pstwo popetnione umyslnie lub umyslnie przest~pstwo skarbowe,
• Doswiadczenie w prowadzeniu badan doswiadczalnych prototypowych stanowisk badawczych,
• Doswiadczenie w projektowaniu stanowisk badawczych i laboratoryjnych,
• Doswiadczenie w projektowaniu maszyn dla przemystu ze szczeg61nym uwzgl~dnieniem maszyn dla

przemystu wt6kienniczego i pokrewnych,
• Znajomosc zagadnien zwiqzanych z przemystem wt6kienniczym, technologiami wt6kienniczymi,

energetykq ze szczeg61nym uwzgl~dnieniem techniki cieplej i termodynamiki, proces6w wymiany
ciepta i masy, zagadnien przeptywowych i mechaniki ptyn6w,

• Znajomosc technologii wytwarzania wt6knin metodami rozdmuchu stopionego polimeru oraz
doswiadczenie w projektowaniu tego typu Iinii technologicznych,

• Znajomosc konstrukcji i obliczen r6znego typu wymiennik6w ciepta, kott6w energetycznych,
suszarek, chtodnic powietrznych, zbiornik6w, kolumn destylacyjnych, separator6w, mieszalnik6w,
pomp, wentylator6w, spr~zarek itp,

• Znajomosc czytania oraz opracowywania schemat6w procesowych i technologicznych r6znego typu
instalacji energetycznych,

• Kompetencje w zakresie przeprowadzania obliczen i wst~pnego doboru technologicznego dla
automatyki przemystowej (zawory regulacyjne, przeptywomierze, zw~zki, kryzy, zawory
bezpieczenstwa itp.),

• Znajomosc problematyki zwiqzanej z modelowaniem, symulowaniem i badaniami przeptyw6w,
• Doswiadczenie w realizacji projekt6w badawczych, prac zleconych, pracy laboratoryjnej,
• Znajomosc j~zyka angielskiego oraz polskiego,
• Doswiadczenie w obstudze oprogramowania do projektowania i modelowania 3D,
• Doswiadczenie we wsp6tpracy z przemystem.

2. Kandydaci przyst~pujqcy do konkursu proszeni Sq 0 ztozenie w sekretariacie Instytutu w lodzi ul.
W61czanska 55/59 ", VI pi~tro pok6j 607 nast~pujqcych dokument6w:



• podanie 0 zatrudnienie na stanowisku adiunkta skierowane do Dyrekcji C.O.B.R Maszyn
Wt6kienniczych "POLMATEX-CENARO",

• list motywacyjny,
• kopia dowodu osobistego,
• oswiadczenie kandydata 0 korzystaniu z petni praw publicznych i 0 niekaralnosci za przest~pstwa

popetnione umyslnie lub umyslne przest~pstwo skarbowe,
• kwestionariusz osobowy kandydata,
• wykaz dorobku naukowego, zawodowego - informacja 0 przebiegu dotychczasowej pracy naukowej

i zawodowej,
• odpowiednie odpisy: dyplom6w ukonczenia studi6w i nadania stopnia naukowego lub tytutu

naukowego, swiadectw potwierdzajqcych kwalifikacje kandydata, oswiadczenie, ie Instytut b~dzie
podstawowym miejscem pracy, zgodnie z Ustawq 0 Instytutach Badawczych z dnia 30 kwietnia
2010 roku,

• kopie posiadanych swiadectw pracy,
• zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawq z dnia 29 sierpnia 1997

roku 0 ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 z p6in. zm.).

Dokumenty winny bye ztoione w zamkni~tej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem osoby
przyst~pujqcej do konkursu oraz napisem "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie 0 nazwie C.O.B.R
Maszyn Wt6kienniczych POLMATEX - CENARO" w sekretariacie Instytutu, VI pi~tro, 90-608 t6di, ul.
W6lczanska 55/59, tel. (42) 632 85 70, fax. 633 54-60 do 311ipca 2014 r.
Rozstrzygni~cie konkursu powinno bye zakonczone nie p6iniej nii w ciqgu 3 miesi~cy od daty ogtoszenia.
Informacje 0 wynikach konkursu udzielane b~dq w sekretariacie Instytutu pod numerem tel. 42 633-55-41.
Dodatkowe informacje moina uzyskae pod numerem telefonu: 607-318-812.
Z regulaminem konkursu na stanowiska pracownik6w naukowych Instytutu moina si~ zapoznae na stronie
internetowej i w siedzibie Instytutu.

Warunki wymagan konkursowych okreslono na podstawie: Ustawy 0 Instytutach Badawczych z dnia 30
kwietnia 2010 r. art. 43, Statutu Instytutu "POLMATEX - CENARO" z dnia 31 marca 2011 r. zatwierdzonego
przez Ministra Gospodarki oraz szczeg6towych wymagan przedstawianych przez komisj~ konkursowq.
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