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ZMIANA NR 1  

OGŁOSZENIA O NABORZE NR 18  

z dnia 30 lipca 2021 r. 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki uprzejmie informuje, że przedłuża 

termin składania aplikacji na stanowisko: 

LIDER OBSZARU - DYREKTOR DEPARTAMENTU 

DOŚWIADCZALNO-PRODUKCYJNEGO (DDP) 

do dnia 23 sierpnia 2021 r.  

 

W związku z powyższym dokonuje się następującej zmiany treści ogłoszenia o naborze: 

1. Pkt 7. Ogłoszenia o treści: 

7. Sposób, termin i miejsce składania aplikacji: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać: 

1)  w siedzibie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki  

przy ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa, Dział Kadr i Płac pok. 113 

lub 101 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 -15:30); 

2) przesłać pocztą elektroniczną na adres: praca@iel.lukasiewicz.gov.pl  

z tytułem „dotyczy naboru nr 18 na stanowisko: Lider obszaru  

- Dyrektor Departamentu Doświadczalno-Produkcyjnego (DDP)”; 

3) przesłać przy użyciu systemu rekrutacyjnego pracuj.pl poprzez kliknięcie 

przycisku „APLIKUJ” i postępowanie zgodnie z instrukcjami;  

 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 sierpnia 2021 r.  

 

Decyduje data osobistego dostarczenia lub elektronicznej informacji 

zwrotnej potwierdzającej dostarczenie korespondencji na skrzynkę odbiorczą 

Instytutu. 

Pracodawca zastrzega prawo do przedłużenia terminu składania aplikacji,  

w szczególności w przypadku, gdy do upływu pierwotnego terminu nie 

zostanie złożona żadna aplikacja.   
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otrzymuje nowe brzmienie o treści: 

 

7. Sposób, termin i miejsce składania aplikacji: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać: 

1)  w siedzibie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki  

przy ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa, Dział Kadr i Płac pok. 113 

lub 101 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 -15:30); 

2) przesłać pocztą elektroniczną na adres: praca@iel.lukasiewicz.gov.pl  

z tytułem „dotyczy naboru nr 18 na stanowisko: Lider obszaru - 

Dyrektor Departamentu Doświadczalno-Produkcyjnego (DDP)”; 

3) przesłać przy użyciu systemu rekrutacyjnego pracuj.pl poprzez kliknięcie 

przycisku „APLIKUJ” i postępowanie zgodnie z instrukcjami;  

 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2021 r.  

 

Decyduje data osobistego dostarczenia lub elektronicznej informacji 

zwrotnej potwierdzającej dostarczenie korespondencji na skrzynkę odbiorczą 

Instytutu. 

Pracodawca zastrzega prawo do przedłużenia terminu składania aplikacji,  

w szczególności w przypadku, gdy do upływu pierwotnego terminu  

nie zostanie złożona żadna aplikacja.   

 

Jednocześnie wskazuje się, że dodatkowe informacje można uzyskać na stronie 

internetowej pracodawcy www.iel.lukasiewicz.gov.pl oraz pod: nr tel. 22 11 25 208  

i adresem e-mail: praca@iel.lukasiewicz.gov.pl. 

 

Pozostała treść ogłoszenia o naborze nie ulega zmianie. 
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