
 
 

 
 

 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy już od 1919 roku prognozuje pogodę, 
prowadzi analizy i prace badawcze. Pogoda i klimat to jeden z najważniejszych tematów we współczesnym świecie. 
Jesteśmy Instytutem skupiającym wysokiej klasy profesjonalistów oraz posiadamy niezbędną infrastrukturę. Naszą 
misją jest informowanie społeczeństwa i organizacji o warunkach atmosferycznych - meteorologicznych i 
hydrologicznych, zmianach klimatu oraz wszystkich czynnikach wpływających na aktualną pogodę w Polsce. 
Jesteśmy członkiem wielu organizacji międzynarodowych. Reprezentujemy Polskę na forum WMO (Światowa 
Organizacja Meteorologiczna) czy EUMETSAT (Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych). 
Uczestniczymy w pracach badawczych od Arktyki po Afrykę. 
 
 

Aktualnie poszukujemy pracownika na stanowisko: 
specjalisty ds. modelowania  

w Centrum Modelowania Powodziowego i Suszy w Poznaniu 
 

Miejsce pracy: Poznań 

 
Jeśli chcesz dołączyć do grona specjalistów IMGW-PIB na poszukiwane przez nas stanowisko powinieneś poznać: 
 

 
Kluczowe obowiązki: 

➢ współpraca w procesie identyfikacji, testów i rozwoju nowych narzędzi oraz metod obliczeniowych w 
zakresie wybranych zagadnień związanych z m.in. hydrauliką koryt otwartych, gospodarką wodną, 
hydrologią, gospodarką przestrzenną. 

➢ czynny udział podczas realizacji opracowań, projektów z zakresu szeroko pojętej gospodarki wodnej ze 
szczególnym uwzględnieniem zjawisk powodzi i suszy;  

➢ przygotowanie i przetwarzanie danych niezbędnych do budowy matematycznych modeli hydraulicznych 
z uwzględnieniem danych przestrzennych i nie przestrzennych; 

➢ budowa, przygotowywanie modeli matematycznych i przeprowadzanie obliczeń; 
➢ analiza i opracowanie wyników modelowania za pomocą narzędzi GIS;  
➢ praca na dużych zbiorach danych za pomocą narzędzi GIS, w tym wykonywanie analiz przestrzennych na 

danych wektorowych i rastrowych; 
 

 
Nasze oczekiwania: 

➢ wykształcenie wyższe o kierunku inżynieria/ochrona/kształtowanie środowiska, inżynieria wodna, 
hydrologia lub pokrewne; 

➢ znajomość zagadnień mechaniki płynów, hydrologii oraz gotowość do poszerzania wiedzy w tym zakresie; 
➢ dobra znajomość podstawowych narzędzi pakietu Microsoft Office; 
➢ podstawowa znajomość zagadnień modelowania hydraulicznego, w tym mile widziana, ogólna znajomość 

np. platformy modelowania matematycznego HEC-RAS lub MIKE lub pokrewnych; 
➢ znajomość prac z danymi przestrzennymi GIS; 
➢ znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikację; 
➢ zdolność przestrzennego i logicznego myślenia; 
➢ umiejętność szybkiego przyswajania dużej ilości nowej wiedzy oraz pracy pod presją czasu; 
➢ umiejętność pracy koncepcyjnej, metodycznej; 
➢ umiejętność pracy w zespole oraz łatwość budowy pozytywnych relacji, odpowiedzialność, sumienność, 

samodzielność. 
 
 

 
Mile widziane: 

➢ praktyczna znajomość aplikacji GIS (np. ArcGIS, QGIS); 



 
 

➢ chęć nieustannego poszarzania wiedzy i umiejętności; 
➢ pozytywne nastawienie oraz łatwość komunikacji interpersonalnej. 

 

 
Oferujemy: 

➢ pracę w gronie osób, dla których ważna jest pozytywna atmosfera w zespole, wzajemne wsparcie, 
życzliwość podczas współpracy i osiągania kolejnych ambitnych celów; 

➢ elastyczność w doborze systemu pracy (np. hybrydowy);   
➢ możliwość rozwoju osobistego, poszerzenia wiedzy i umiejętności oraz zdobycia atrakcyjnego 

doświadczenia zawodowego podczas mniejszych jak i dużych, ogólnopolskich projektów, w Instytucji o 
100 letniej tradycji, nastawionej na innowacje i doskonalenie w zakresie nowoczesnych technologii 
badawczych; 

➢ zapoznanie się i praktyczne wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi informatycznych, w tym modeli 
matematycznych, służących do odwzorowania naturalnych procesów, związanych z obiegiem wody w 
przyrodzie; 

➢ szeroki zakres obowiązków kształtujących samodzielność w podejmowaniu decyzji; 
➢ udział w wielu ciekawych zadaniach, opracowaniach, projektach, sprzyjających poszerzaniu wiedzy, 

kompetencji;   
➢ współpracę i wszechstronne wsparcie grona wysoko wykwalifikowanych specjalistów. 

 

   

   

   

   

 
 
Jeśli chcesz dołączyć do grona specjalistów IMGW-PIB wyślij CV w terminie do: 31.05.2021r.  
na adres: albert.malinger@imgw.pl  
Skontaktuj się z nami, zapraszamy!!! 

 
Przesłanie aplikacji jest jednoznaczne z wyrażaniem niniejszej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB w celu prowadzenia rekrutacji  
na aplikowane przeze mnie stanowisko”. Jednocześnie przypominamy i prosimy o wpisanie ww. zapisu  
w przesyłanym CV. 
 
Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: 
https://www.imgw.pl/instytut/rodo 
 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

 


