Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy
ogłasza nabór w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora w Zakładzie
Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB Pawłowice k/Leszna w woj. wielkopolskim.
Kandydaci ubiegający się o ww. stanowisko powinni spełniać następujące warunki
Wykształcenie
 wyższe o profilu rolniczym
Doświadczenie zawodowe
 minimum 6-letnie doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku
związanym z prowadzeniem produkcji rolnej (w tym co najmniej 3 letnie na
stanowisku związanym z zarządzaniem)
 doświadczenie w pracy w jednostce sektora rolnego
 doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami pracowników
Kompetencje
 znajomość zasad produkcji roślinnej i zwierzęcej
 znajomość przepisów i procedur związanych z gospodarowaniem środkami
publicznymi.
 dobra organizacja pracy
 otwartość na innowacyjność w metodach produkcji i organizacji pracy
 samodzielność
 dodatkowym atutem będzie:
- posiadanie stopnia naukowego w dziedzinie związanej z profilem
funkcjonowania Zakładu
- znajomość języka obcego, w szczególności angielskiego
Do zakresu obowiązków Dyrektora Zakładu Doświadczalnego należy m.in.:
zarządzanie Zakładem w sposób zapewniający realizację prac naukowych, rozwojowych i
wdrożeń oraz działalność produkcyjną, na zasadach pełnego wewnętrznego rozrachunku
gospodarczego.
Do podania o zatrudnienie należy dołączyć:
 kopie dokumentów potwierdzających ukończenie studiów jak również posiadanie innych
kwalifikacji,
 życiorys zawodowy wraz z zaświadczeniami o dotychczasowym zatrudnieniu,
 opinie, referencje lub inne dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej.
Podanie o zatrudnienie powinno zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Zootechniki PIB zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.)”.
Dokumentację, o której mowa wyżej można składać osobiście lub przesyłać na adres
Instytutu: Sekretariat Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB, 32-083 Balice, ul. Krakowska 1,
w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs Pawłowice” w terminie do dnia 28 grudnia

2016 r. O przyjęciu dokumentacji przesłanej pocztą decydować będzie data wpływu do
Instytutu.
Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu postępowania zostaną powiadomione o terminie i
miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

