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Ogtoszenie o naborze pracownlka
NR 08/017/2018
Nazwa Zamawiajc|cego:
POLITECHNIKA GDANSKA
Wydziat Oceanotechniki i Okr^townlctwa
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdartsk
NIP: 584-020-35-93, REGON: 000001620
Zamawiajqcy Politechnika Gdanska Wydziat Oceanotechniki i Okr^townictwa, oglasza nabor
1 pracownika do wykonania dwoch modeli statkow oraz badati w basenie holowniczym na potrzeby
realizacji projektu wspotfinansowanego przez NCBiR „lnteligentny system nap^dowy (akronim SmartPS)"
nr umowy MARTECH/SmartPS/4/2016.
Okres zatrudnienia:
Od 01.07.2018r do 31.10.2018r
Forma zatrudnienia:
umowa cywilno-prawna
Zakres prac:
Wykonanie dwoch modeli statkbw testowych w skali pomniejszonej (1:25) do badati
eksperymentalnych w basenie holowniczym w celu wyznaczenia wybranych wtasnosci morskich
statku. Prace wykonane zostan^ w ramach realizacji projektu „lnteligentne Systemy Nap^dowe"
(SmartPS)
przez
Politechnik?
Gdaiiskq,
Wydziat
Oceanotechniki
i
Okr^townictwa.
Projekt wspotfinansowany jest ze §rodk6w Narodowego Centrum Badan i Rozwoju z siedzib^
w Warszawie (00-695) przy ul. Nowogrodzkiej 47a w ramach Programu MARTEC II. W ramach
umowy Zieceniobiorca uzyska nieodplatny dost^p do modelarni Wydziatu, jak r6wniez powierzone
zostan^ mu materiaty niezb^dne do realizacji prac. Zieceniobiorca uzyska rowniez dane statkow
w formie modelu komputerowego CAD (model 3D statku w skali rzeczywistej w formacie parasolid).
Zieceniobiorca zobowi^zany jest do uzycia modeli komputerowych statkow tyiko i wytqcznie
w zakresie niezb^dnym do realizacji niniejszej umowy w siedzibie Politechniki Gdariskiej.
Termin realizacji jednego modelu statku wynosi maksymalnie 4 tygodnie od momentu otrzymania
dokumentacji statku (w formie pliku cyfrowego). Planowane jest wykonywanie modeli jeden po drugim
z maksymaln^ przerw^ pomi^dzy modelami wynoszqc^ 4 tygodnie. Zakres zleconej pracy obejmuje
wykonanie modeli statkow do etapu przygotowania ich do malowania wtqcznie.
Wymaqania:
1. Wyksztatcenie wyzsze o profilu budowy statkow i obiektow oceanotechnicznych, bqdz budowy
maszyn lub podobnym.
2. Doswiadczenie zawodowe przy wykonywaniu modeli statkow do badan w basenie holowniczym
(minimum 2 lata).
3. Biegta znajomosc obstugi komputera i oprogramowania CAD.
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Informuiemv. ze:
-

Wszelkich informacji na temat projektu Jnteligentne Systemy Nap?clowe° (SmartPS),
w szczeg6lno6ci w sprawie zlecenia wykonania modeli udziela Karol Niklas (tel. +48 58 347 19 43).
Zgtoszenie nalezy przeslad drog^ mailowq na adres kierownika projektu - Karol Niklas,
e-mail: karol.niklastS.pg.edu.pl.
Ogtoszenie moze zostad rozstrzygni?te bez wytonienia kandydata,
Ofert nadestenych poczt^ nie odsytamy,
Odpowiedz udzielona zostanie na wybrane oferty.

Odpowiedz udzielona zostanie na wybrane oferty.
Wymagane dokumenty:
1.
2.
3.
4.

Podanie o zatrudnienie
2yciorys
Odpis dyplomu ukortczenia studi6w wyzszych I stopnia
Dokument potwierdzaj^cy wymagane doswiadczenie zawodowe

Wszelkich infonnacji dotyczqcych projektu Jnteligentne Systemy Nap^dowe" (SmartPS)
dostepne s^ u kierownika projektu dr inz. Karol Niklas tel. (58) 347 19 43, email: karol.niklas@pq.edu.pl.
Dokumenty prosimy sktadac na adres: Politechnika Gdatiska, Wydziat Oceanotechniki i Okr^townictwa,
pok6j 130, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdahsk, lub drogq elektroniczn^ na adres:
karol.niklas@pq.edu.pl. do dnia 27.06.2018 r. do qodz. 12:00.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrazam zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dia potrzeb niezbf dnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z ustawg z dn. 29.08,97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).
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