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Ogloszenie o naborze pracownika 
NR 01/017/2018 

Nazwa Zamawiaje|cego: 
POLITECHNIKA GDANSKA 
Wydzial Oceanotechniki i Okr^townictwa 
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdaiisk 
NIP: 584-020-35-93, REGON: 000001620 

Zamawiaj^cy Politeclinika Gdariska Wydziat Oceanotechniki i Okr^townictwa, oglasza nabor 
1 pracownika do prac badawczych na potrzeby realizacji projektu „lnteligentny system napedowy (akronim 
SmartPS)" nr umowy MARTECH/SmartPS/4/2016 

Okres zatrudnienia: 

Od 01,02.2018 do 31.12.2019 

Forma zatrudnienia: 

umowa o prac^ na czas okreslony w wymiarze okoto 100h miesi^cznie 

Zakres obowi^zkow: 

Udzia* w realizacji zadati projektu „lnteligentne Systemy Nap^dowe" (SmartPS), w szczegolnosci wykonywanie 
symulacji komputerowych CFD dIa statkow morskich. Opracowywanie modeli numerycznych, wykonywanie 
obliczeii, analiza wynikow wraz z ich interpretacj^ i raportowaniem. 
Udzialw przygotowaniu publikacji. Udzialw badaniach eksperymentalnych, walidacyjnych i innych pracach 
zwi^zanych z realizacjq projektu pt. „lnteligentne Systemy Nap^dowe" (SmartPS). 

Wymaqania: 

1. Wyksztalcenie wyzsze drugiego stopnia o profilu budowy statkow i obiektow oceanotechnicznych lub 
analogicznym. 

2. Biegia znajomosc obslugi komputera. 
3. Umiejetnosc poslugiwania s i^ specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym przeznaczonym do: 

- symulacji CFD (preferowanym systemem jest STAR-CCM+), 
- symulacji MES (preferowanymi systemami s^ Ansys i Nastran), 
- modelowania CAD (preferowanym systemem jest NX), 
- analizy danych. 

4. Bardzo dobra znajomosc j^zyka angielskiego potwierdzona certyfikatem CAE (C1/C2) lub podobnym. 

Informuiemy. ze: 

konkurs moze bye rozstrzygni^ty bez wylonienia kandydata, 
skontaktujemy si? z wybranymi osobami, 
ofert nadeslanych poczt^ nie odsylamy, 
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odpowiedz udzielona zostanie na wybrane oferty. 

Dokumenty prosimy skiadac na adres: Politechnika Gdanska, Wydzial Oceanotechniki i Okr^townictwa, 
pokqj 130, u l . Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, lub drog^ elektronicznq na adres: 
karol.niklas@pg.edu.pl, do dnia 22.01.2017 r. do godz. 12:00. 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrazam zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezb^dnych do realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustaw^ z dn. 29.08,97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust N r 133 poz. 883). 
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