
 
 

 
 

OFERTA PRACY 

Nazwa stanowiska:  Student 

Dziedzina:  Elektronika/Inżynieria kosmiczna 

Sposób wynagradzania (wynagrodzenie 
w ramach umowy o pracę/stypendium): Umowa o pracę 0.5et/0.75et 

Liczba ofert pracy:   3 

Kwota wynagrodzenia/stypendium 
(„X0 000 PLN pełne koszty 
wynagrodzenia, tj. orientacyjna kwota 
wynagrodzenia netto to X 000 PLN’’):  

4 000 PLN pełne koszty wynagrodzenia, tj. orientacyjna kwota 
wynagrodzenia netto to ok. 2380 PLN za pełen etat 

Data rozpoczęcia pracy:   01.01.2019 

Okres zatrudnienia:  30.03.2020 

Instytucja (zakład / instytut / wydział / 
uczelnia / instytucja, miasto): Centrum Badań Kosmicznych, Warszawa 

Kierownik/kierowniczka projektu: dr inż. Piotr Orleański 

Tytuł projektu:  

‘‘Future control and data handling unit for platforms and payloads for 
microsatellites’’ 

Projekt jest realizowany w ramach programu Team-Tech Fundacji na 
rzecz Nauki Polskiej 

Opis projektu:  

 Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie nowego rodzaju 
komputera pokładowego dla misji (mikro)satelitarnych, łączącego cechy 
przetwarzania danych ładunku użytecznego oraz awioniki w oparciu o 
połączenie zalet mikroprocesora w architekturze ARM oraz re-
konfigurowalnego układu FPGA. 

 

Zadania badawcze:  

1. Opracowanie oprogramowania wbudowanego w oparciu o system 
operacyjny czasu rzeczywistego z zastosowaniem technik 
tolerancji uszkodzeń 

2. Projekt i oprogramowanie dla urządzenia wspomagającego testy 
naziemne (EGSE) 

Oczekiwania wobec kandydatów: 

1. Preferowani studenci kierunków: elektronika, inżynieria 
kosmiczna i satelitarna, mechatronika (co najmniej 2 rok studiów 
inżynierskich) 

2. Znajomość języka angielskiego pozwalająca na pracę z 
dokumentacją techniczną 

3. Znajomość specyfiki oprogramowania wbudowanego 
(ARM/AVR, C++, FreeRTOS) 

4. Umiejętność projektowania obwodów drukowanych z użyciem 
narzędzi typu ECAD (np. Altium Designer) 

5. Podstawowa znajomość architektury SAVOIR dla awioniki 
kosmicznej 

6. Silna motywacja do pracy w branży technologii kosmicznych 
7. Dyspozycyjność: 2-3 dni w tygodniu (pogodzenie z zajęciami na 

studiach)  
 

Lista wymaganych dokumentów: 

1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem najważniejszych osiągnięć oraz ew. 
publikacji naukowych, dotychczasowego doświadczenia  
w projektach własnych, uczelnianych lub zawodowych 

2. Zaświadczenie o statusie studenta (posiadanie statusu studenta 
dotyczy okresu od momentu rozpoczęcia pracy w projekcie, tj. od 
1.01.2019)  

3. Wykaz dotychczasowych ocen ze studiów  



 
 

 
 

4. W przypadku studentów II stopnia – praca inżynierska.  

Oferujemy: 

1. Uczestnictwo w atrakcyjnym programie badawczym w branży 
technologii kosmicznych 

2. Dostęp do specjalizowanych narzędzi i laboratorium  
3. Możliwość publikacji wyników badań w renomowanych periodykach 

branżowych 
4. Warunki do realizacji ciekawej pracy dyplomowej oraz rozwoju 

naukowego 
5. Możliwość udziału w szkoleniach, warsztatach i stażach z dziedziny 

technologii kosmicznych 
 

Dodatkowe informacje o rekrutacji (np. 
adres strony www):  

Wnioski o zatrudnienie będą rozpatrzone przez komisję rekrutacyjną 
oceniającą:  
a) zakres kompetencji do realizacji określonych zadań w projekcie,  
b) dotychczasowe osiągnięcia i doświadczenie kandydatów w realizacji 
projektów systemów wbudowanych z zakresu oprogramowania i obwodów 
drukowanych  
c) kierunek i dotychczasowy przebieg studiów.  
 
Po wstępnej selekcji aplikacji, komisja przeprowadzi ustną rozmowę 
kwalifikacyjną z wybranymi kandydatami. O wynikach naboru, wszyscy 
kandydaci zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej.  

Link do strony Euraxess (dotyczy 
ogłoszeń na stanowiska doktorantów i 
młodych doktorów): 

- 

Adres przesyłania zgłoszeń (e-mail): 
 
egrzegory@cbk.waw.pl 

Termin nadsyłania zgłoszeń:  18.12.2018 

 
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:  
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późń. zm.)”  
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