
Pracownia Immunoendokrynologii, Zakład Neuroendokrynologii Doświadczalnej Instytutu 

Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk 

 poszukuje pracownika na stanowisko inżynieryjno-techniczne lub specjalisty. 

 

Poszukujemy osoby do realizacji zadań wykonywanych w ramach działalności statutowej Pracowni 

Immunoendokrynologii oraz badań prowadzonych w wykonywanych obecnie projektach grantowych 

(OPUS, HARMONIA oraz JPND - dokładne informacje dotyczące profilu badawczego Pracowni 

dostępne na stronie internetowej IF PAN). 

Proponujemy zatrudnienie w ramach zastępstwa na etacie inżynieryjno-technicznym lub specjalisty. 
 
 
Wymagania: 

Wykształcenie wyższe kierunkowe (neurobiologia, farmacja, biologia, biochemia) i tytuł magistra lub 

stopień doktora. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację 

w mowie i w piśmie. Silna motywacja do pracy badawczej, udokumentowana aktywność naukowa. 

Doświadczenie laboratoryjne i eksperymentalne, umiejętność pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi 

(myszy, szczury). Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób uczestniczących i wykonujących 

procedury na zwierzętach wykorzystywanych do celów naukowych. Zainteresowanie tematyką 

neurobiologii, neurofarmakologii oraz neuroimmunologii, zaangażowanie, kreatywność, 

samodzielność organizowania pracy i dążenie do wyznaczonych celów, umiejętność pracy w zespole. 

 

Wymagane dokumenty: 

1) CV oraz list motywacyjny 

2) Kopia dyplomu magisterskiego i/lub doktorskiego. 

3) Rekomendacje od poprzedniego opiekuna naukowego/promotora luz z poprzedniego miejsca 

pracy. 

4) Kopie certyfikatów potwierdzających odbycie kursu z zakresu pracy ze zwierzętami 

laboratoryjnymi oraz znajomości j. angielskiego. 

5) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych -załącznik do formularza.  

 

Zgłoszenia wraz z podaną niżej dokumentacją prosimy przesłać na adres e-mail:  

ifpan@if-pan.krakow.pl  do dnia 30 października 2020.  

W tytule wiadomości należy wskazać, czego dotyczy aplikacja tj.: „Zastępstwo - Pracownia 

Immunoendokrynologii”. 

Zapytania prosimy kierować na adres e-mail:  basta@if-pan.krakow.pl 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko do wybranych osób oraz unieważnienia oferty bez 

podania przyczyny. 
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Załącznik nr 8 do Regulaminu ochrony danych osobowych z 25 maja 2018 r.  
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

 

Zgodnie z art. 13 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 (Ogólne 

Rozporządzenie) Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk informuje, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja 

Polskiej Akademii Nauk, ul. Smętna 12, 31-343 Kraków, reprezentowany przez Dyrektora Instytutu.  

2. Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk wyznaczył Inspektora Ochrony 

Danych. Kontakt z Inspektorem: iod@if-pan.krakow.pl lub pod nr telefonu 668 288 484.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Ustawy o Polskiej Akademii Nauk z 

30.04.2010 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183, 1655, 2227, z późniejszymi zmianami) w celu 

przeprowadzenia procedury konkursowej, a w razie wygrania konkursu w celu zawarcia umowy na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego, a po jej zwarciu na podstawie Kodeksu Pracy.  

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem udziału w 

procedurze konkursowej, a w razie wygrania konkursu jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przystąpienia do konkursu.  

5. Pani/Pana dane osobowe w razie wygrania konkursu i zawarcia umowy będą udostępniane: ZUS, 

NFZ, US, MNiSW.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: do czasu wyłonienia zwycięzcy 

konkursu bądź w celach archiwizacyjnych po ustaniu zatrudnienia przez okres przewidziany prawem.  

7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo 

do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym.  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie 

uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.  

 

Potwierdzam, że zapoznałam(-em) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.  

 

 

…………………………………………………………………  

miejscowość, data, czytelny podpis 


