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 ZZ/371/071/U/2016                                                                                           Gdańsk, 10.11.2016 r. 

 

       

OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKA 

 

 

1. Politechnika Gdańska Centrum Morskich Technologii Militarnych, na podstawie Rozdziału 4a 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 

984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) ogłasza nabór pracownika inżynieryjnego do 

wykonania prac projektowych w ramach umowy zawartej z Marynarką Wojenną RP. 

2. Zakres prac do wykonania: 

 Wprowadzenie Kart Zamian do dokumentacji technicznej MMD-P 

 Wykonanie rysunków złożeniowych i wykonawczych do dokumentacji technicznej MMP-D 

uwzględniających zmiany modernizacyjne 

 Poprawienie i uzupełnienie Instrukcji Obsługi MMD-p i Stanowiska kontrolno-pomiarowego 

 Opracowanie programu prób zdawczo-odbiorczych zgodnie z umową 

3. Wymagania dotyczące pracownika: 

 Wykształcenie wyższe 

 Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych 

 Kandydat nie był skazany prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo lub wykroczenie skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu 

postępowanie w sprawie o takie przestępstwo lub wykroczenie 

 Kandydat dysponuje aktualnym orzeczeniem badań psychologicznych i lekarskich 

 Kandydat posiada aktualne poświadczenie bezpieczeństwa 

 Kandydat posiada doświadczenie w zakresie konstrukcji uzbrojenia sprzętu broni 

podwodnej z okresu ostatnich 10 lat 

4. CV wraz z załącznikami potwierdzającymi wymagania z pkt. 3 prosimy składać na adres; 

Politechnika Gdańska, Centrum Morskich Technologii Militarnych, ul. Sobieskiego 7, 80-216 

Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: cmtm@pg.gda.pl do dnia 15.11.2016 r do godziny 

12:00. 

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 

(zgodnie z ustawą z dnia 20.08.1997. o ochronie danych osobowych – Dz. Ust. Nr 133 

poz.883.). 


