
 
 
 
 
 
 
 

rodzaj oferty OFERTA STAŻU/PRAKTYK w laboratoriach badawczych 

firma Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” 

opis firmy Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” jest instytutem 

badawczym, który znajduje się w Łodzi przy ul. Marii 

Skłodowskiej – Curie 3  

W ITB „MORATEX” funkcjonują trzy laboratoria badawcze: 

Laboratorium Badań Metrologicznych, Laboratorium Badań 

Balistycznych, Laboratorium Badań Chemicznych spełniające 

wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz Zakład 

Certyfikacji Wyrobów spełniający wymagania normy PN-EN 

ISO/IEC 17065:2013-03 – akredytowane przez PCA oraz MON. 

Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” prowadzi 

badania naukowe i prace rozwojowe oraz prace wdrożeniowe w 

dyscyplinie inżynierii materiałowej, których efekty są stosowane 

w obszarze bezpieczeństwa państwa. 

miejsce pracy/praktyk, czas na 

jaki przewidziano podpisanie 

umowy oraz określenie czasu 

pracy  (np. liczba godzin w 

tygodniu) 

• praca w siedzibie Instytutu, 

• elastyczny, ruchomy czas pracy, 

• praktyki obejmują okres 1 miesiąca  

• staż obejmuje okres min. 3 miesięcy 

proponowana forma umowy 

na świadczenie usług 

 

proponowany zakres 

obowiązków 

• Przygotowanie próbek do odpowiednich procedur, 

metodyk, 

• Wspomaganie w wykonywaniu badań, 

• Obsługa aparatury badawczej, 

• Sporządzanie zapisów z badań, 

• Współudział w opracowywaniu oraz wdrażaniu procedur 

badawczych, 

• Podejmowanie działań w zakresie doskonalenia 

wdrożonego systemu zarządzania 

wymagania dotyczące 

kandydata 

• Zmotywowanych do kreatywnego i samodzielnego 

działania 

• Nastawionych na realizowanie wyznaczonych celów 

• Odpowiedzialnych, dyspozycyjnych, dokładnych 

• Posiadających umiejętność pracy w zespole oraz 

zdolności komunikacyjne 

• Otwartych na nowe wyzwania 



 
 
 
 
 
 
 

• Chętnych do podnoszenia swoich kwalifikacji 

zawodowych 

• Znajomość systemu zarządzania zgodnie z normą PN-EN 

ISO/IEC 17025 

• Kreatywność, komunikatywność i umiejętność pracy w 

zespole 

• Samodzielność w wykonywaniu zadań, dobra organizacja 

pracy 

• Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie 

• Dobra znajomość pakietu MS Office oraz środowiska 

Windows 

• Doświadczenie w pracy laboratoryjnej będzie 

dodatkowym atutem 

certyfikat/rekomendacje certyfikat ukończenia szkolenia 

płatne/bezpłatne • Wynagrodzenie zależne od posiadanego doświadczenia i 

umiejętności (w przypadku oferty stażowej, oferta praktyk nie 

gwarantuje wynagrodzenia) 

zdalne/hybrydowe/stacjonarne  

informacje dodatkowe • Możliwość rozwoju zawodowego w ramach stanowiska 

pracy oraz podnoszenia kwalifikacji, 

• Możliwość ubezpieczenia grupowego, 

• Po okresie próbnym możliwość dalszej współpracy 

kontakt kadry@moratex.eu 

Aktualne oferty pracy znajdują się pod adresem: 

http://moratex.eu/oferty-pracy/ 
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