
 
Међународни биро за тегове и мере – BIPM 

 
Директор 

 
Међународни комитет за тегове и мере (CIPM) позива да се доставе пријаве за 

место директора Међународног бироа за тегове и мере (BIPM), које ће да буде 
упражњено у првој половини 2014. године након пензионисања садашњег директора, 
проф. др М. Кинеа. Успешан кандидат биће првобитно ангажован као заменик 
директора (именовани директор), а очекује се да ће он или она да преузму место 
заменика директора/именованог директора у првом кварталу 2013. године. 
 
 BIPM је научни и административни центар Међувладине организације Метарске 
конвенције. Он ради под надлежношћу CIPM, који је сам под надлежношћу Генералне 
конференције за тегове и мере (CGPM), коју сада чине педесет и пет држава чланица. 
Научни и административни рад BIPM имају за циљ осигурање стабилног и поузданог 
светског система мерења заснованом на Међународном систему јединица (SI). Да би 
ово постигао, BIPM ради у тесној сарадњи са националним метролошким институтима 
(NMIs) својих држава чланица и повезује се са другим међувладиним организацијама и 
међународним телима која су заинтересована за поуздана мерења, као и са NMIs 
придружених CGPM. BIPM одржава научне лабораторије светског нивоа задужене за 
остваривање и поређење еталона у областима масе, времена/фреквенције, 
електрицитета, јонизујућих зрачења и хемије. BIPM је такође надлежан за примену и 
одржавање Аранжмана о међусобном признавању националних еталона и уверења о 
еталонирању и мерењу која издају национални метролошки институти (CIPM MRA). 
CIPM MRA обухвата могућности еталонирања и мерења у свим областима мерења, а 
извршава се у тесној сарадњи са регионалним метролошким организацијама (RMOs). 
 
 Дужности 
 Директор је одговоран Међународном комитету за тегове и мере за рад BIPM, са 
око 80 међународно запослених и годишњим буџетом од неких 12,5 милиона евра. 
Директор делује као извршни директор BIPM при извршавању његових активности, а 
сноси главну одговорност за иницирање и спровођење политике коју је усвојио CIPM о 
питањима у вези са међународном метрологијом. Директор учествује на свим 
састанцима десет научних Саветодавних комитета CIPM и председава Мешовитим 
комитетом регионалних метролошких организација и BIPM. Од директора се очекује 
да одржава контакте, или директно или преко RMOs, са националним метролошким 
институтима држава чланица. 
 Поред тога, од директора се очекује да активно успоставља везе са другим 
међувладиним организацијама и међународним телима да се унапреде упоредивост и 
поузданост резултата мерења као подршка поштеној трговини, уклањању техничких 
препрека трговини, индустријским иновацијама, друштву и квалитету живота. Он/она 
мора да обрати посебну пажњу на развој и унапређење метролошке инфраструктуре у 
земљама у развоју. 
 
 Заменик директора/именовани директор 
 До пензионисања садашњег директора, именовани директор ће заузимати место 
заменика директора. Биће пробни период од годину дана од именовања као заменика 
директора. 
 



 Услови запошљавања 
 BIPM се налази у Павиљону Бретеј у Севру, Француска, на периферији Париза. 
BIPM нуди стално запослење за почетни период од пет година који се обнавља. 
 Плата је пропорционална са одговорностима и дужностима места. Становање је 
обезбеђено у просторијама BIPM. Услови запошљавања, који подлежу одлуци одбора 
CIPM, су наведени у правилницима, правилима и упутствима која се примењјују на 
запослене у BIPM. BIPM спроводи своју сопствену пензијску шему са доприносима и 
претплаћен је на план приватног здравственог осигурања за своје запослене и њихове 
породице. BIPM, његови запослени и његово место уживају привилегије и имунитете 
које уобичајено додељује француска влада међувладиним организацијама. 
 
 Квалификације 
 За извршног директора се тражи да има изузетан списак достигнућа у науци и 
технологији, са доказаним способностима руковођења и управљања у истраживачком 
окружењу и са показаним дипломатским способностима. 
 Од кандидата се очекује да течно говоре енглески језик и да буду спремни да се 
усаврше у радном француском језику, мада се ово друго не захтева на самом почетку. 
 
 Пријаве 
 Пријаве треба да се шаљу председнику CIPM, др Б.Д. Инглису, а треба да имају 
пропратно писмо, биографију, списак публикација и имена три особе које могу да 
пруже своја мишљења о погодности кандидата за место. Кандидати који уђу у ужи 
избор биће позвани на разговор. Потенцијални кандидати се охрабрују да ступе у 
прелиминарни контакт, у поверењу, било са председником CIPM 
(barry.inglis@measurement.gov.au), или са директором BIPM (mkuehne@bipm.org). Више 
информација о BIPM и његовoм раду може се наћи на интернет страни BIPM: 
http://www.bipm.org 

BIPM је послодавац са једнаким могућностима. 
 
 Пријаве треба да буду адресиране на: 
 
 Председник CIPM, др Б.Д. Инглис 
 BIPM 
 Павиљон Бретеј 
 F-92312 Sèvres Cedex 
 Француска 
 
 Датум затварања пријављивања: четвртак, 1. децембар 2011. 


