Warsztaty Młodych Profesjonalistów IEC
Polski Komitet Normalizacyjny po raz kolejny ogłasza nabór chętnych do udziału w Warsztatach
Młodych Profesjonalistów organizowanych przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC –
International Electrotechnical Commission).
O co chodzi?
Raz do roku IEC organizuje warsztaty dla młodych profesjonalistów z dziedziny szeroko pojętej
elektrotechniki. Tegoroczna 9. edycja warsztatów odbędzie się w Pusan (Korea) w ramach 82. Sesji
Generalnej IEC w dniach 22-24 października 2018 r.
PKN jako krajowa jednostka normalizacyjna oraz członek IEC ma prawo zgłosić do udziału
w warsztatach dwóch uczestników z Polski.
Kto może wziąć udział?
W warsztatach udział wziąć mogą inżynierowie, magistrowie lub technicy w wieku 20-36 lat pracujący
w branży mającej związek z tematyką będącą w centrum zainteresowania IEC
(http://www.iec.ch/about/activities/).
Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest posiadanie przez kandydatów doświadczenia
normalizacyjnego (np. udział w pracach Komitetu Technicznego) oraz swobodne posługiwanie się
językiem angielskim.

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny w języku polskim i angielskim (z uzasadnieniem dlaczego kandydat chce wziąć udział
w warsztatach);
- CV w języku polskim i angielskim.
Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.
Dokumenty należy przesłać na adres: pl.iecnc@pkn.pl do dnia 28.04.2018 r.
W temacie maila prosimy wpisać „Młodzi profesjonaliści IEC – 2018”. Spośród nadesłanych ofert PKN
wybierze dwie najlepsze, które zarekomenduje IEC. W celu wybrania najlepszych ofert, dopuszcza się
etap dodatkowy – rozmowy z kandydatami.
Wybrane osoby zostaną powiadomione pocztą elektroniczną.
Rejestracja uczestników warsztatów rozpocznie się w maju i zostanie zamknięta w lipcu 2018 r.
Cel spotkania
Celem warsztatów jest zachęcenie młodych specjalistów do udziału w pracach prowadzonych przez
IEC. Uczestnicy spotkania w Pusan będą mogli dowiedzieć się więcej na temat działalności statutowej
Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej w zakresie normalizacji i oceny zgodności. Ponadto, będą
mieli okazję do nawiązania nowych interesujących kontaktów zawodowych – podczas warsztatów
poznają m.in. menadżerów IEC, odpowiedzialnych za prowadzenie prac normalizacyjnych
i funkcjonowanie oceny zgodności.

W ubiegłorocznym spotkaniu młodych profesjonalistów IEC we Władywostoku (Rosja) wzięło udział 67
uczestników z 35 krajów świata.
Informacje dodatkowe
PKN nie pokrywa kosztów związanych z wyjazdem do Pusan (Korea). Koszty zakwaterowania
zgłoszonych uczestników (do 3 dni) pokrywa IEC.

Zachęcamy do przesyłania aplikacji!

Jeżeli:
- jesteś menadżerem, inżynierem lub technikiem w wieku 20-36 lat;
- posiadasz doświadczenie w pracy z normami lub ich opracowywaniu;
- pracujesz dla firmy lub w branży wykorzystującej normy w swojej działalności lub biorącej czynny
udział w pracach IEC;
- chciałbyś/chciałabyś bardziej zaangażować się we współpracę z IEC;
Zgłoś się!

Prześlij wymagane dokumenty na adres pl.iecnc@pkn.pl do 28.04.2018 r.

