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OFERTA PRACY W PROJEKCIE BADAWCZYM  
(nr Z10-2011-038) 

Interdyscyplinarne laboratorium JAGIELLOŃSKIE CENTRUM ROZWOJU LEKÓW (JCET) działające 
przy Uniwersytecie Jagiellońskim ogłasza rekrutację na stanowisko:  

Pracownik techniczny ds. zaopatrzenia i spraw technicznych (1 etat) 

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należeć: 

• realizacja zakupów odczynników badawczych i materiałów w ramach realizowanego projektu 
(zbieranie zamówień od zespołu naukowego, przygotowywanie dokumentacji przetargowej, 
realizacja bieżących zamówień, sprawdzanie stanu odczynników i innych materiałów zużywalnych w 
magazynie); 

• dbanie o utrzymanie funkcjonującej aparatury laboratoryjnej i urządzeń technicznych laboratorium  
a szczególnie organizacja odpowiednich napraw i wymaganych przeglądów gwarancyjnych we 
współpracy z zespołem projektu; 

• przygotowywanie i realizacja w razie potrzeby przetargów na aparaturę badawczą oraz drobny 
sprzęt laboratoryjny; 

• prowadzenie negocjacji z dostawcami w sprawach zaopatrzenia i spraw technicznych laboratorium. 
 

Wymagania: 

• wykształcenie wyższe, 
• dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy przedstawiciela handlowego w firmie branży 

farmaceutycznej lub medycznej, lub w firmie dostarczającej sprzęt laboratoryjny, materiały lub 
odczynniki do badań biomedycznych  

• mile widziana podstawowa wiedza w zakresie badawczym realizowanych przez JCET projektów,  
• umiejętność swobodnego posługiwania się podstawowym oprogramowaniem biurowym (w tym 

m.in. pakiet MS Office, poczta elektroniczna, etc.), 
• umiejętność analitycznego myślenia, 
• chęć podjęcia pracy oraz rozwoju zawodowego w instytucji publicznej, w nowopowstałej 

specjalistycznej jednostce badawczej UJ (www.jcet.eu) 
• komunikatywność, obowiązkowość, dyspozycyjność, bardzo dobra organizacja pracy, 

doświadczenie w kontaktach interpersonalnych i obsłudze klientów, 
• prawo jazdy kat. B, 
• biegła znajomość języka angielskiego. 
  

Osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny na adres 
e-mail: rekrutacja@jcet.eu w terminie do dnia 18.03.2011 r.  

Uwaga! W temacie wiadomości e-mail z dokumentami aplikacyjnymi proszę koniecznie umieścić numer 
oferty pracy. Jednocześnie zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 

Numer i nazwa zadania badawczego: 10. Badania skuteczności terapeutycznej związków o działaniu 
śródbłonkowym w unikatowych modelach zwierzęcych dysfunkcji 
śródbłonka   

Jednostka odp. za realizację zadania: Laboratorium Farmakologii Doświadczalnej JCET  
 

W zgłoszeniu prosimy umieścić klauzulę o ochronie danych osobowych:  
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji  

(zgodnie z ustawą z dn. 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”. 


