
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

DYREKTOR 

Sieci Badawczej Łukasiewicz-Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych 

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór do pracy 

do Oddziału w Warszawie 

COBRO - Centrum Badawczo-Rozwojowe Opakowań 

ul. Konstancińska 11, 02-942 Warszawa  

Stanowisko:        Pracownik Obsługi - Sprzątaczka 

Ilość etatów:                           ¾ etatu (13:00-19:00) 

Planowane zatrudnienie:    październik 2021 r.  

Rodzaj umowy:       umowa o pracę 

Wymagane wykształcenie:   podstawowe 
 

Wymagania niezbędne:  

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,  

 doświadczenie zawodowe min. 1 rok na podobnym stanowisku, 

 punktualność, pracowitość, dokładność, 

 dobra organizacja czasu pracy, 

 wysoka kultura osobista, nieposzlakowana opinia. 

Główne zadania i obowiązki  

 Wykonywanie wszystkich prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych. 

 Odpowiedzialność za powierzone narzędzia i urządzenia służące do wykonywania powierzonej 

pracy. 

 Znajomość obsługi maszyn czyszczących. 

 Dbanie o racjonalne wykorzystywanie przydzielonych środków czystości. 

Kandydatom oferujemy 

 Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. 

 Elastyczny czas pracy. 

 Pakiet świadczeń socjalnych. 



Wymagane dokumenty:  

 własnoręcznie podpisane CV z Klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych 
(zgodna z RODO) o treści:  
1. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Instytut 

Biopolimerów i Włókien Chemicznych z siedzibą w Łodzi ul. Skłodowskiej-Curie 19/27 numer KRS 

0000134653 w celu uczestnictwa w bieżącej rekrutacji* oraz w przyszłych procesach 

rekrutacyjnych* organizowanych przez IBWCh.    

* niepotrzebne skreślić 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 
poprawiania.” 

 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,   

 dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,  

 świadectwa pracy, 
 

Osoby zainteresowane proszone  są  o przesłanie swoich aplikacji do dnia: 

 12.10.2021 r. na adres mailowy:office@ibwch.lukasiewicz.gov.pl 

 

lub: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych 

ul. M. Skłodowskie-Curie 19/27 

90-570 Łódź 

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem 

kandydata z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko:  

Pracownik Obsługi - Sprzątaczka” 

 

Wybrani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.  

Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów nie zaproszonych będą przechowywane 

w Dziale Kadrowo-Płacowym Instytutu do dnia 31-12-2021 r.  

Po upływie tego terminu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie 

zniszczone. 

Instytut nie odsyła dokumentów kandydatów. 

 

DYREKTOR 

 

Ogłoszenie nr 10/2021 z dnia 28.09.2021 

mailto:office@ibwch.lukasiewicz.gov.pl

