
Wrocław, dnia 14.07.2017 r.

BISEK-asfalt Michał Bisek
ul. Granitowa 7, 55-311 Kostomłoty,
NIP: 894-126-16-07
REGON 020243388
e-mail: biuro@bisek-finanse.pl
Tel. + 48 601730149

Oferta pracy

 w zakresie prowadzenia badań B+R 

Zapraszamy do składania ofert pracy na stanowisku kierownika B+R dla

projektu:

„Budowa oraz badania i rozwój systemu zasilania silników trakcyjnych mieszanką

metanu (CNG) i oleju napędowego dla pojazdów i maszyn użytkowanych w budownictwie

drogowym”

Projekt  ten będzie  wykonany  przy  wsparciu  finansowym  w  ramach  Regionalnego

Program  Operacyjny  Województwa  Dolnośląskiego  2014‐2020  (RPO  WD)  –  Działanie  1.2

Innowacyjne przedsiębiorstwa –  realizowane w ramach Osi priorytetowej 1. Schemat 1.2 A.

Kandydat powinien posiadać kwalifikacje zawodowe w zakresie wiedzy i umiejętności z 
dziedziny Budowy i Eksploatacji Maszyn badań przemysłowych i prac rozwojowych w 
szczególności pojazdów samochodowych i ich napędów z uwzględnieniem specjalizacji:

 zagadnień trwałości elementów i układów silników spalinowych,
 procesu spalania i wymiana ciepła w silniku spalinowym,
 zagadnień ekologicznej eksploatacji pojazdów samochodowych,
 alternatywnych źródeł napędu pojazdów.
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Podane kwalifikacje kandydat powinien udokumentować pięcioma publikacjami kierunkowymi 
w tym jedną zagraniczną.

Wymagany jest od kandydata stopień naukowy doktora nauk technicznych.

Ponadto kandydat powinien wykazać się umiejętnością w organizacji badań, w tym zakresie 
wykaże się doświadczeniem w organizacji badań przez okres 5 lat. Doświadczenie winno być 
udokumentowane referencjami z pracy w instytucie naukowym, uczelni lub dziale B+R.

Wymogi, które powinien spełnić kandydat składając aplikację udziału w projekcie:

1. Powinien wyrazić na piśmie gotowość uczestniczenia w badaniach nad projektem:

„Budowa oraz badania i rozwój systemu zasilania silników trakcyjnych mieszanką

metanu (CNG) i oleju napędowego dla pojazdów i maszyn użytkowanych w budownictwie

drogowym”

w okresie 36 miesięcy od momentu rozpoczęcia badań.

2. Wyrazi gotowość do objęcia funkcji kierownika B+R oraz zadeklaruje pisemnie, że 
posiada odpowiednie umiejętności, w tym interpersonalne, wiedzę, kwalifikacje i weźmie 
odpowiedzialność za prawidłowy przebieg badań przemysłowych i prac rozwojowych. 

3. Wskaże 5 publikacji w zakresie wymaganej wiedzy.
4. Złoży ofertę pracy do dnia 26 lipca 2017r do 9:00 w Kancelarii Bisek Finance przy ulicy 

Solskiego 4/6, 52-416 Wrocław. 
5. W ofercie poda oczekiwane wynagrodzenie1.
6. Wszystkie informacje zostaną podane w formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej 

oferty.

Informacja o wyborze kandydata zostanie umieszczona na stronie internetowej 26 lipca 2017 r.

                Z poważaniem

                Michał Bisek

1 Kandydat będzie zatrudniony na ¼ etatu.
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Załącznik nr 1.

 Dla kandydatów składających aplikację udziału w projekcie:

„Budowa oraz badania i rozwój systemu zasilania silników trakcyjnych mieszanką

metanu (CNG) i oleju napędowego dla pojazdów i maszyn użytkowanych w budownictwie

drogowym”

Projekt  ten będzie  wykonany  przy  wsparciu  finansowym  w  ramach  Regionalnego

Program  Operacyjny  Województwa  Dolnośląskiego  2014‐2020  (RPO  WD)  –  Działanie  1.2

Innowacyjne przedsiębiorstwa –  realizowane w ramach Osi priorytetowej 1. Schemat 1.2 A.

                                                                                                                                          …………
……..dnia………………….

………………………………

……………………………

…………………………….

BISEK-asfalt Michał Bisek
ul. Granitowa 7, 55-311 Kostomłoty,

NIP: 894-126-16-07
REGON 020243388

Kancelaria Bisek Finance, 
ul. Solskiego 4/6, 
52-416 Wrocław. 

1. Wyrażam gotowość uczestniczenia w pracach B+R nad projektem:

„Budowa oraz badania i rozwój systemu zasilania silników trakcyjnych mieszanką metanu 
(CNG) i oleju napędowego dla pojazdów i maszyn użytkowanych w budownictwie 
drogowym”
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Mam świadomość, że projekt będzie realizowany w okresie 36 miesięcy od momentu 
rozpoczęcia badań.

2. Wyrażam gotowość do objęcia funkcji kierownika B+R oraz deklaruje, że
 posiadam odpowiednie umiejętności, w tym interpersonalne, wiedzę, kwalifikacje do 

prowadzenia tego typu projektów,
 oświadczam, że posiadam tytuł naukowy………………………………………..
  biorę odpowiedzialność za prawidłowy przebieg badań przemysłowych i prac 

rozwojowych w zakresie B+R.

3. Wykonałem następujące publikacje:

Lp. Data 
publikacj
i

Miejsce 
publikacji

Tytuł

4. Zostałem poinformowany, że nad projektem będę wykonywał pracę w wymiarze ¼ etatu.

5. Za pracę oczekuję wynagrodzenia w wysokości………… netto.

6. Składając  ofertę  posiadam  świadomość,  że  w  związku  z  ryzkiem  nieotrzymania
dofinansowania przez Pracodawcę z Regionalnego Program Operacyjny Województwa

Dolnośląskiego 2014‐2020 (RPO WD) – Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, na

realizację  przedmiotowego projektu,  Pracodawca nawiąże ze  mną Umowę o pracę po
podpisaniu Umowy na dofinansowanie projektu.

                                   Z poważaniem

4


