Dołącz do naszego zespołu!
Zrób wielki skok w swojej karierze.
STANOWISKO:
Ekspert ds. ubezpieczeń rolnych prowadzonych
na etapie badań przemysłowych w ramach projektu B&R
GDZIE:

Elbląg / Warszawa / POLSKA

OKRES:

na czas trwania projektu

U M OWA :

umowa zlecenie

ZAKRES OBOWIĄZKÓW
1. Zakres odpowiedzialności:
a. realizacja prac badawczych w ramach opracowania nowych, optymalnych metodyk
pomiarowych dla danych naziemnych i lotniczych w celu ich kalibracji pod kątem
przydatności w likwidacji szkód rolnych,
b. wery kacja użyteczności metodyk pomiarowych i dostosowanie ich wyników do potrzeb
obsługi szkód w uprawach rzepaku ozimego tak, aby wyniki te przyjęły postać
jednoznacznego i czytelnego raportu zawierającego informację o procencie uszkodzenia
upraw, udział w wybranych kampaniach pomiarowych,
c. opracowywanie zagadnień oraz artykułów w bazie wiedzy, zleconych przez
Zamawiającego,
d. przygotowywanie dokumentacji i materiałów merytorycznych z realizacji prac,
e. aktywne współuczestniczenie w spotkaniach roboczych lub telekonferencjach zespołu
badawczego.
2. Wszystkie raporty i opracowania wykonane w ramach zlecenia mają być ukierunkowane na
praktyczne zastosowanie wyników badań.
3. Odbywanie konsultacji na żądanie za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, tj.
poczta elektroniczna, komunikator internetowy, telefon, portal internetowy, poza
uzgodnionym wymiarem godzinowym.
4. Sporządzanie comiesięcznego raportowania stanu wykonania prac w formie pisemnego
sprawozdania zawierającego co najmniej opis przeprowadzonych prac, napotkane problemy i
wnioski wypracowane na danym etapie i ewidencji czasu pracy w danym miesiącu.

WARUNKI UMOWY
Świadczenie usługi badawczej będzie się odbywało w ramach umowy zlecenia w okresie od dnia
podpisania umowy do 30.09.2022 r. Z uwagi na możliwe zmiany harmonogramu projektu możliwe
jest skrócenie lub wydłużenie okresu realizacji zamówienia umowy maksymalnie o 2 miesiące.
Godzinowy wymiar prac ustalany będzie wspólnie pomiędzy zleceniobiorcą, a OPEGIEKA, w
trybie miesięcznym, zgodnie z bieżącym harmonogramem prac w projekcie.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/111964

aplikuj

OPEGIEKA Sp. z o.o. gromadzi i przetwarza dane osobowe (imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe i dane kontatkowe) o Tobie. Niniejsze dane są
poufne i wykorzystywane wyłącznie w celach rekrutacyjnych wewnątrz OPEGIEKA. Jest to konieczne, by móc przedstawić Tobie szansę rozwoju w OPEGIEKA.

