FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: mikrobiologia, biologia
DATA OGŁOSZENIA: 17.03.2017
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29 marca 2017
LINK DO STRONY: www.ibb.waw.pl/pl/praca
SŁOWA KLUCZOWE: bakterie polarne, reakcje biogeochemiczne, Antarktyka, lodowce,
replikacja, społeczności mikrobiologiczne

Wymagania:
1.
Stopień naukowy doktora nauk biologicznych w zakresie mikrobiologii lub biologii.
2.
Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach z listy
filadelfijskiej.
3.
Doświadczenie w prowadzeniu badań z dziedziny genetyki, biologii molekularnej,
biologii komórkowej.
4.
Umiejętność samodzielnej pracy badawczej (planowania i wykonywania doświadczeń,
analizy uzyskanych danych oraz pisania publikacji w oparciu o uzyskane wyniki), jak
również umiejętność przekazywania tych umiejętności członkom zespołu.
5.
Gotowość do pogłębiania wiedzy i podejmowania nowych wyzwań.
Oferujemy:
1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat.
2. Pracę w nowoczesnym i dobrze wyposażonym laboratorium biologicznym.
3. Przyjazne środowisko pracy.
Przystępując do konkursu należy złożyć:
1. List intencyjny adresowany do Dyrektora Instytutu.
2. CV wraz z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
procedury konkursowej.
3. Dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora.
4. Wykaz publikacji.

Wybór Kandydata odbędzie się w dwu etapach.
 Etap I. ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji
naukowych/zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;
 Etap II. ocenę wiedzy, predyspozycji na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydat zostanie wybrany na podstawie wyników rozmowy.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami. Kandydaci będą
powiadomieni o wynikach procedury konkursowej.
Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie
Danych Osobowych DZ. Ust. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.
Dokumenty proszę składać osobiście w sekretariacie Instytutu (pokój 45) lub pocztą
elektroniczną na adres secretariate@ibb.waw.pl
Dodatkowych informacji udziela Kierownik Zakładu Biologii Antarktyki IBB PAN:
dr hab. Robert Bialik: rbialik@ibb.waw.pl

Sekretariat Dyrektora
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
ul. Pawińskiego 5A
02-106 Warszawa

