
Oferta pracy na stanowisku inżynieryjno-technicznym w Zakładzie 

Neuropsychofarmakologii, Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w 

Krakowie; termin zgłaszania kandydatur: 15.03.2019 

 

Zakład Neuropsychofarmakologii Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie poszukuje 

pracownika z wyższym wykształceniem (mgr biologii lub pokrewne wykształcenie) na 

stanowisko inżynieryjno-techniczne. 

OPIS STANOWISKA:  Poszukiwany jest pracownik na stanowisko inżynieryjno-techniczne  

posiadający stopień magistra biologii lub pokrewne wykształcenie do realizacji badań z zakresu 

neurobiologii - neuropsychofarmakologii. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie wykonywać 

doświadczenia na zwierzętach, badania behawioralne i biochemiczne oraz analizować i opracowywać 

uzyskane wyniki.  

 

Wymagania 

 wykształcenie wyższe biologiczne lub pokrewne, 

 posiadanie szkolenia z zakresu procedur pracy na zwierzętach, wykorzystywanych do celów 

naukowych, potwierdzone odpowiednim certyfikatem; 

 umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność dobrej organizacji pracy, 

 dyspozycyjność, sumienność i zaangażowanie w pracę, 

 łatwość przyswajania nowych zagadnień, 

 

Oferujemy: 
- umowę o pracę na czas określony, w celu zastępstwa nieobecnego pracownika w wymiarze  

   pełnego etatu 

- wynagrodzenie zgodne z taryfikatorem IF PAN, 

- partnerską atmosferę współpracy, 

- możliwość rozwoju oraz zdobycia doświadczenia zawodowego. 

 

Badania prowadzone w Zakładzie Neuropsychofarmakologii   

Zakład zajmuje się głównie badaniami eksperymentalnymi na zwierzętach (szczury) w modelach 

chorób neurodegeneracyjnych (choroba Parkinsona, Drżenia Samoistne). W Zakładzie bada się 

proces degeneracji neuronów dopaminowych, rozwijające się zmiany kompensacyjne oraz 

mechanizmy odpowiadające za objawy choroby Parkinsona i drżenie samoistne. Poszukuje się 

markerów różnych stadiów tej choroby oraz potencjalnych punktów uchwytu dla nowych leków. 

Szczegóły dotyczące Zakładu oraz metod stosowanych na stronie IF PAN: 

http://if-pan.krakow.pl/pl/zaklady/zaklad-neuro-psychofarmakologii/ 

 

Wymagane dokumenty: 

1. CV wraz z listem motywacyjnym 

2. Kopia dyplomu uzyskania tytułu magistra. 

3. Formularz informacji o przetwarzaniu danych osobowych wraz z oświadczeniem o zgodzie na  

przetwarzanie danych osobowych (załącznik 1). 

Termin składania ofert: 15 marzec 2019, 15:00 czasu CET 

Forma składania ofert:  pocztą elektroniczną  na adres wardas@if-pan.krakow.pl lub osobiście w 

sekretariacie Instytutu Farmakologii PAN  

 

 

Aby otrzymać dodatkowe informacje na temat planowanych badań i warunków zatrudnienia  

http://if-pan.krakow.pl/pl/zaklady/zaklad-neuro-psychofarmakologii/
mailto:wardas@if-pan.krakow.pl


proszę pisać na adres: wardas@if-pan.krakow.pl 

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi i zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych 

kandydatów 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

dla kandydata do pracy 

 

 

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  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk (dalej 

„IFPAN”) informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, 

ul. Smętna 12, 31-343 Kraków, reprezentowany przez Dyrektora. 

2. W IF PAN został powołany Inspektor Ochrony Danych, adres e-mail: iod@if-pan.krakow.pl tel.: 668 

288 484. 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a. przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu dotyczącym: 

„Rekrutacji na stanowisko pracownika inżynieryjno-technicznego w Zakładzie 

Neuropsychofarmakologii Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie”, w 

ramach wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c  RODO w związku z ustawą – Kodeks pracy; 

 

b. przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu dotyczącym: 

„Rekrutacji na stanowisko pracownika inżynieryjno-technicznego w Zakładzie 

Neuropsychofarmakologii Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie”, na 

podstawie wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgodą jest Pani/Pana wyraźne 

działanie w postaci przesłania Administratorowi CV. Zgoda na przetwarzania  danych osobowych 

dotyczy danych, które dobrowolnie Pan/Pani przekazuje w ramach złożonego CV, a które nie 

wynikają z ustawy – Kodeks pracy. 

 

4. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa (dotyczy danych 

osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Poddanie danych 

osobowych przetwarzanych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)  jest dobrowolne.  

 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza EOG) ani organizacji 

międzynarodowych. 

 

6. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji. 

 

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

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – na 

warunkach i zasadach określonych w RODO. 

 

8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo  

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody  

na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres:  

kadry@if-pan.krakow.pl lub pocztą tradycyjną na adres: 

 

Instytut Farmakologii PAN w Krakowie, ul. Smętna 12, 31-343 Kraków  lub wycofać osobiście 

stawiając się w Dziale Spraw Pracowniczych IF PAN w Krakowie 

 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani 

profilowania. 
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10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

 

 

 

 

 

 

           .........................................    

 ............................................... 

               Miejscowość i data                         Podpis 

 


