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Instytut Biochemii i Biofizyki PAN otwiera zaproszenie na stanowisko Specjalisty ds.
Wsparcia Laboratoryjnego
Laboratorium kierowane przez dr Ulrike Topf szuka specjalisty ds. Wsparcia laboratoryjnego. Wybrany kandydat
dołączy do projektu zatytułowanego „W jaki sposób heterogenność rybosomów przyczynia się do obrony przed
stresem komórkowym?” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu Sonata Bis UMO-2019/34
/ E / NZ1 / 00367.
Nasze laboratorium prowadzi badania podstawowe w dziedzinie biologii komórkowej i molekularnej, wykorzystując
drożdże i C. elegans jako organizmy modelowe. Więcej informacji o nas na stronie www.topf-lab.org/.
Obowiązki spjalisty ds. wsparcia laboratoryjnego są podzielone między podstawowe prace laboratoryjne oraz zadania
organizacyjne i administracyjne. Do obowiązków będą należeć między innymi:
• Wsparcie naukowców przy rutynowych pracach wykonywanych w laboratorium.
• Zadania naukowe i badawcze uzgodnione z kierownikiem laboratorium.
• Utrzymanie i aktualizacja baz danych laboratoryjnych i kolekcji z materiałami badawczymi.
• Zarządzanie zamówieniami do laboratorium, w tym sprzętem, materiałami, usługami oraz komunikacją i
negocjacjami z zewnętrznymi dostawcami, przygotowywaniem i archiwizacją powiązanych dokumentów.
• Współpraca z jednostkami administracyjnymi instytutu, w tym działem zaopatrzenia, HR i sekretariatem
naukowym.
• Wsparcie w procedurach takich jak: organizacja podróży służbowych, zatrudnienie nowych pracowników i
rekrutacja nowych doktorantów i doktorantów.

Wymagania dla kandydata:
• Stopień licencjusza/magistra lub doktora nauk przyrodniczych (preferowana biochemia, biologia
molekularna lub dzieciny pokrewne).
• Zainteresowanie pracą eksperymentalną w laboratorium.
• Doświadczenie w pracy z drożdżami S. cerevisiae będzie dodatkowym atutem
• Biegłość w Microsoft Office.
• Doskonałe umiejętności organizacyjne i dbałość o szczegóły.
• Biegle znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz włada językiem angielskim (językiem codziennym
w laboratorium jest angielski).
• Umiejętność pracy w zespole i komunikowania się z różnymi jednostkami w instytucie.
• Zmotywowanie, proaktywność i zdolność do samodzielnej pracy.
• Doświadczenie w zarządzaniu projektami byłoby dodatkowym atutem.

Oferujemy:
• Umowa o pracę na pełny etat w wysokości 3800 PLN / miesiąc (Net).
• Praca w młodym, aktywnym i międzynarodowym zespole.
• Przyjemne środowisko pracy w jednym z najlepszych instytutów badawczych w Polsce.
• Szkolenie w zakresie specjalistycznych metod laboratoryjnych niezbędnych do wspierania naukowej części
projektu.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26 marza 2021 r. Data rozpoczęcia pracy to 1 maja 2021 r.
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Jak złożyć wniosek:
• Wysłać wniosek na jobs@topf-lab.org
• W temacie należy wpisać „Specjalista” oraz twoje imię i nazwisko.
• Zgłoszenie należy złożyć w języku angielskim i powinno zawierać:
o list motywacyjny
o CV, w tym wcześniejsze zatrudnienie, zadania i metodykę badawczą wykonaną, jeśli dotyczy
o kopię dyplomu
o Dane kontaktowe do co najmniej 1 jednej osoby mogącej wystawić referencje.
• Wszystkie dokumenty powinny zostać scalone w jednym pliku pdf.
• Prosimy o dołączenie do wniosku następującego oświadczenia: “Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przedstawionych w CV w celu prowadzonego obecnie procesu rekrutacji”
Proces oceny rozpocznie się natychmiast po otrzymaniu wniosków. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na
rozmowę kwalifikacyjną. Konkurs może zostać przedłużony do czasu wyłonienia odpowiedniego kandydata.

