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KONKURS
NA STANOWISKO ASYSTENTA

W INSTYTUCIE B O T A N I K I I M . W . SZAFERA POLSKIEJ A K A D E M I I N A U K

Konkurs jest przeprowadzany zgodnie z Ustaw^ o Polskiej Akademii Nauk z dn. 30 kwietnia 2010 (Dz.
U. Nr 96, poz. 620) w oparciu o artykul 91.5 tej Ustawy.
Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN ogiasza konkurs na stanowisko asystenta w
Pracowni Analiz Molekulamych.
Osoby ubiegaj^ce sif o w/w stanowisko powinny odpowiadac nastf puj^cym kryteriom
kwalifikacyjnym:
- posiadac tytul zawodowy magistra biologii (co najmniej);
- posiadac doswiadczenie (potwierdzone prac^ zawodowy lub odbytymi stazami naukowymi) w zakresie
samodzielnego prowadzenia analiz laboratoryjnych pod k^tem badah zmiennosci DNA u organizmow
kryptogamicznych, w szczegolnosci bieglosc w standardowych procedurach laboratoryjnych (izolacja
DNA, przygotowanie i optymalizacja reakcji enzymatycznych, sekwencjonowanie DNA, obstuga
standardowej aparatury laboratoryjnej); mile widziane doswiadczenie w analizach sekwencjonowania
nowej generacji;
- posiadac doswiadczenie w samodzielnym planowaniu badah oraz obrobce, analizie i interpretacji
danych z zakresu zmiennosci genetycznej, biogeografii molekulamej i/lub filogenezy organizmow
kryptogamicznych - udokumentowane publikacjami i wyst^pieniami konferencyjnymi;
- biegta znajomosc j^zyka angielskiego w mowie i pismie;
- umiej^tnosc pracy w zespole, gotowosc do podejmowania opieki merytorycznej nad osobami
pracuj^cymi w laboratorium (mile widziane doswiadczenie dydaktyczne);
- plan badah wlasnych w profilu naukowym Pracowni (biogeografia molekulama) na modelach
organizmow kryptogamicznych, z orientacyjnym zakresem i harmonogramem rozpocz^cia prac.
Zgloszenie do konkursu powinno zawierac:
a) podanie,
b) na podaniu nalezy dopisac:
„Wyrazam zgod^ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
dla potrzeb niezb^dnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z pozn. zm.).
c) zyciorys w formie CV,
d) kwestionariusz osobowy,
e) kserokopia dyplomu ukohczenia studiow magisterskich
f) wykaz dorobku naukowego (spis publikacji naukowych),
g) opis przebiegu dotychczasowej pracy naukowej,
h) program dzialalnosci naukowej kandydata na przyszlym stanowisku.
Przyst^puj^cy do konkursu jest zobowi^zany do zlozenia oswiadczenia, iz z chwil^ podj^cia pracy
Instytut Botaniki PAN b^dzie jego podstawowym miejscem pracy.
Termin sktadania dokumentow do dnia: 01.02.2016 r.
Zgtoszenia do konkursu przyjmuje Sekretariat Instytutu Botaniki PAN (pokoj 101) ul. Lubicz 46,
Krakow. Zgloszenia mozna skladac osobiscie lub przeslac poczt^ w kopercie z dopiskiem „Konkurs na
stanowisko asystenta".
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