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Warszawa, 13 kwietnia 2017 

 

Konkurs na Członków Zespołu Badawczo-Rozwojowego  
 

W związku z planowaną realizacją Projektu badawczo-rozwojowego dotyczącego innowacyjnych 

modułów fotowoltaicznych i ubieganiu się o jego dofinansowanie Projektu w ramach Działania 1.1 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 

„Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w konkursie 

1/1.1.1./2017, firma XDISC S.A. poszukuje Członków Zespołu Badawczo-Rozwojowego  

 

Do naszego zespołu projektowego poszukujemy:  

Kierownika Projektu ds. badań i rozwoju  

Minimalny zakres obowiązków: 

Nadzór nad całością badawczych prac projektu, ze szczególnym uwzględnieniem badań 

przemysłowych, w tym opracowania specjalnych powłok dla ogniw fotowoltaicznych 

Minimalne wymagania: 

1. Stopień naukowy doktora nauk fizycznych 

2. Dorobek naukowy w dziedzinie fizyki ogniw fotowoltaicznych, potwierdzony co 

najmniej pięcioma publikacjami z listy czasopism punktowanych MNiSW, w tym co 

najmniej trzech wydanych nie później niż w okresie ostatnich 3 lat. 

3. Udział w badaniach, prowadzonych w ramach przynajmniej jednego projektu 

badawczego o tematyce fotowoltaicznej lub pokrewnej 

4. Doświadczenie w przygotowaniu, organizacji, zarządzaniu i przeprowadzaniu 

badań oraz prezentacji i sprawozdawaniu ich wyników 

5. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (z uwzględnieniem 

branżowego języka technicznego i naukowego)  

6. Niezaangażowanie w projekty realizowane przez podmioty konkurencyjne w 

stosunku do XDISC S.A. 

7. Dyspozycyjność. Preferowane zaangażowanie czasowe na poziomie 1/3 etatu 

przez cały czas trwania projektu (planowany czas trwania projektu 40 miesięcy, 

możliwość zatrudnienia na umowę zlecenie) 

Członka Zespołu B+R 

Minimalny zakres obowiązków: 



 
 

Prowadzenie prac przemysłowych i badawczych, klasyfikacja i opracowywanie zebranego 

materiału, przygotowywanie analiz i raportów, prace związane z wyborem ogniw, budową 

elementów składowych, budową prototypów oraz przeniesieniem wyników prac 

laboratoryjnych do warunków linii produkcyjnej 

Minimalne wymagania: 

1. Stopień naukowy doktora elektroniki półprzewodnikowej  

2. Dorobek naukowy w dziedzinie fizyki ogniw fotowoltaicznych, w tym ogniw typu 

CIGS, potwierdzony publikacjami, w tym wydanymi nie później niż w okresie 

ostatnich 3 lat 

3. Doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych 

4. Doświadczenie w wdrażaniu wyników badań do działalności komercyjnej 

5. Niezaangażowanie w projekty realizowane przez podmioty konkurencyjne w 

stosunku do XDISC S.A. 

6. Dyspozycyjność. Preferowane zaangażowanie czasowe na poziomie równoważnym 

1/3 etatu w trakcie badań przemysłowych i ¼ w trakcie badań rozwojowych 

(możliwość zatrudnienia na umowę zlecenie) 

Członka Zespołu B+R 

Minimalny zakres obowiązków: 

Uczestniczenie w pracach przemysłowych i badawczych, prace związane z wyborem ogniw, 

budową opracowywanych elementów, budową prototypów modułów, klasyfikacja i 

opracowywanie zebranego materiału.  

Minimalne wymagania: 

1. Tytuł inżyniera fizyki technicznej oraz co najmniej rozpoczęte studia doktoranckie 

w dziedzinie fotowoltaiki lub pokrewnej 

2. Doświadczenie w wytwarzaniu i charakterystyce cienkich powłok solarnych z 

półprzewodników CZTS i CIGS uzyskiwanych metodą napylania 

3. Dorobek naukowy w dziedzinie fizyki cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych, 

potwierdzony publikacjami, w tym wydanymi nie później niż w okresie ostatnich 3 

lat  

4. Doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych 

5. Doświadczenie we wdrażaniu wyników badań do działalności komercyjnej 

6. Niezaangażowanie w projekty realizowane przez podmioty konkurencyjne w 

stosunku do XDISC S.A. 

7. Dyspozycyjność. Preferowane zaangażowanie czasowe na poziomie 1/3 etatu w 

trakcie badań przemysłowych i ¼ w trakcie badań rozwojowych (możliwość 

zatrudnienia na umowę zlecenie) 

Podany wyżej zakres obowiązków (dotyczy wszystkich stanowisk) może ulec rozszerzeniu, w 

zależności od wymogów i potrzeb Projektu.  



 
 

Osoby zainteresowane, spełniające powyższe wymagania, zapraszamy do składania aplikacji 

do dnia 20 kwietnia 2017.  

Wymagane dokumenty: 

1. Życiorys 

2. Kwestionariusz osobowy wraz z klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych 

osobowych (wzór w załączeniu do ogłoszenia) 

3. List motywacyjny uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia 

naukowe  

4. Odpis(y) dyplomu/ dyplomów  

5. Wykaz publikacji z podaniem wydawnictwa oraz daty publikacji 

6. Dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu prac naukowo-badawczych 

7. Oświadczenie o niezaangażowanie w projekty realizowane przez podmioty 

konkurencyjne w stosunku do XDISC S.A. 

8. Proponowany godzinowy wymiar zaangażowania w projekcie (zaangażowanie 

czasowe określone za pomocą części etatu) oraz proponowaną stawkę za godzinę 

efektywnej pracy  

 

Forma składania ofert 

Oferty, można dostarczyć: 

1. Pocztą tradycyjną (kurierem) – na adres: 

XDISC S.A. 

ul. Jagiellońska 301, 03-301 Warszawa 

z dopiskiem oferta Zespół Badawczo-Rozwojowy  

2. Osobiście do rąk osoby uprawnionej do kontaktów 

3. Pocztą E- mail w plikach pdf, na adres kc@x-disc.pl , DW ww@x-disc.pl 

Warunki oceny Ofert: 

60% - stawka za godzinę efektywnej pracy 

40% - dyspozycyjność, przy czym maksymalna ocena udzielana jest przy zaangażowaniu na 

poziomie nie większym niż równoważność 1/3 etatu.  

  

Termin składania ofert: 20 kwietnia 2017 r. 

Oferty będą przyjmowane do dnia 20 kwietnia 2017 do godz. 16.00. Wszystkie oferty, które wpłyną po 

wyznaczonej dacie nie będą rozpatrywane i nie będą odsyłane do oferentów. 

 

Wybór Kandydatów pod względem formalnym zostanie dokonany do dnia 25 kwietnia 2017r. Firma 

XDISC S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru osób na poszukiwane stanowiska lub 

niedokonania wyboru na dane stanowisko w przypadku oceny, że żaden z kandydatów nie spełnia 

wymagań.  



 
 

O wynikach wyboru Oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie. Zastrzegamy sobie prawo 

przeprowadzenia rozmów z wybranym Kandydatami. Szczegółowe rozmowy na temat Projektu 

wymagają podpisania klauzuli poufności.  

Jednocześnie informujemy, że wybór Kandydata nie jest jednoznaczny z podpisaniem umowy o 

współpracy. Rozpoczęcie współpracy będzie możliwe jedynie w przypadku uzyskania dofinasowania na 

realizację ww. Projektu. Z wybranymi kandydatami zostanie podpisana umowa warunkowa (do wglądu 

po pisemnym zapytaniu). Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy bez podania 

przyczyn. 

 

Osoba uprawniona do kontaktów: 

Katarzyna Czarkowska 

e-mail: kc@x-disc.pl 

tel.: +48 601 22 15 18 

 

 

z poważaniem, 

Wojciech Wróbel 

Prezes Zarządu        


