
 
 
 

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 

ogłasza nabór kandydatek i kandydatów na  

UCZESTNIKÓW 40. WYPRAWY POLARNEJ IGF PAN 

DO POLSKIEJ STACJI POLARNEJ HORNSUND  

NA SPITSBERGENIE  

w sezonie 2017/2018 
 

Poszukujemy:  

I. Kandydatów na nw. stanowiska w ramach grupy zimującej (całorocznej)  

40. Wyprawy Polarnej IGF PAN: 

 Geofizyk  

z doświadczeniem w dziedzinach geofizyki lub elektroniki; 

 Meteorolog 

w szczególności z doświadczeniem w służbie meteorologicznej IMGW; 

 Specjalista ds. monitoringu środowiska / hydrochemik 

w szczególności z doświadczeniem w pracy w laboratorium chemicznym,  

w obsłudze chromatografu jonowego oraz z doświadczeniem terenowym 

zimowym górskim; 

 Specjalista ds. monitoringu środowiska / geodeta 

w szczególności z doświadczeniem w pomiarach geodezyjnych, umiejętnością 

obsługi systemów GPS oraz z doświadczeniem terenowym zimowym górskim; 

 Specjalista ds. monitoringu środowiska / oceanograf 

z patentem morskiego sternika motorowodnego i z doświadczeniem  

w pływaniu w warunkach morskich na pontonach typu RIB oraz umiejętnością 

wykonywania podstawowych analiz prób wody w laboratorium; 

 Informatyk 

z doświadczeniem w zakresie administrowania systemów Linux/Windows  

i teleinformatyce/łączności internetowej; 

 Mechanik 

w szczególności z umiejętnością obsługi agregatów prądotwórczych i silników 

wysokoprężnych; 

 Konserwator 

z doświadczeniem w zakresie napraw i konserwacji instalacji sanitarnych, 

elektrycznych i konstrukcyjnych. 

Okres pobytu grupy zimującej w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund:  

Wyjazd: czerwiec/lipiec 2017 r.; Powrót: lipiec 2018 r. 

 



 

II. Kandydatów na nw. stanowiska w ramach grupy letniej 40. Wyprawy 

Polarnej IGF PAN: 

 Administrator Stacji 

w szczególności z doświadczeniem w zakresie administracji biurowej i obsługi 

hotelowej 

 Kucharz oraz asystent kucharza 

z praktyką w żywieniu zbiorowym; 

 Pracownik techniczny 

Hydraulik / stolarz / elektryk / mechanik. 

Okres pobytu grupy letniej w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund:  

Wyjazd: czerwiec 2017 r.; Powrót: wrzesień/październik 2017 r. 

Kucharz: wyjazd marzec/kwiecień 2017 r.; powrót wrzesień/październik 2017 r. 

 

Dodatkowym atutem będzie posiadanie: 

 Patentów motorowodnych, zaświadczeń ukończenia wszelkiego rodzaju 

kursów medycznych (pierwsza pomoc, ratownictwo) i innych przydatnych 

uprawnień; 

 Doświadczenia terenowego (w szczególności zimowego górskiego); 

 Wszelkiego rodzaju uprawnień i umiejętności związanych z obsługą instalacji 

elektrycznych (SEP), urządzeń mechanicznych (np. transporterów PTS, 

dźwigów HDS, ciągników) oraz uprawnień spawalniczych; 

 Wszelkiego rodzaju umiejętności technicznych; 

 Znajomości języków obcych (w szczególności języka angielskiego). 

 

Oferty należy przesyłać na adres polar@igf.edu.pl w terminie nie później niż  

do dnia 19.12.2016 r. Oferty muszą zawierać: 

 CV kandydata; 

 list motywacyjny; 

 pisemne oświadczenie kandydata o niefigurowaniu w Krajowym 

Rejestrze Karnym. 

W ofercie należy wskazać nazwę stanowiska, którego dotyczy oferta. 

 

Kwalifikacja uczestników Wyprawy odbywać się będzie w następujący sposób: 

1) Weryfikacja i ocena złożonych ofert pracy (styczeń 2017 r.); 

2) Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami (styczeń/luty 2017 r.); 

3) Badania lekarskie (luty/marzec 2017 r.); 

4) Szkolenia i kursy specjalistyczne (marzec – czerwiec 2017 r.); 

5) Wyjazd do Polskiej Stacji Polarnej Hornsund (czerwiec/lipiec 2017 r.). 

 

mailto:polar@igf.edu.pl


 

Informujemy, że w sprawie rozmowy kwalifikacyjnej skontaktujemy się tylko  

z wybranymi kandydatami. Z zakwalifikowanymi uczestnikami 40. Wyprawy Polarnej 

IGF PAN podpisywane będą umowy o pracę na czas określony, na warunkach 

obowiązujących w IGF PAN. 

 

Do składanych ofert należy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę  

na przetwarzanie moich danych  osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 

procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych”. 

 

 

 

 


