
 

 

Konkurs na stanowisko 

Asystent badawczy 2020-188 
w grupie pracowników badawczych  

w obszarze: chemia/ biologia/ biochemia 

 

Jeśli planujesz rozwijać swoją karierę zawodową w dziedzinie interdyscyplinarnych badań nauko-
wych, zgodnych z działalnością badawczą JCET – dołącz do naszego zespołu!  

 
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 18.03.2020 . Uniwersytet Jagielloński zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybra-

nymi kandydatami. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia tygodnia po terminie składania ogłoszeń. Druki oświadczeń można pobrać na 

stronie:  http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow 

 

 

Zakres obowiązków: 

• planowanie oraz wykonywanie eksperymentów, 

których celem będzie analiza biochemiczna mate-

riału biologicznego  

• prowadzenie pomiarów spektroskopowych próbek bio-

logicznych (w tym obrazowania ramanowskiego oraz 

fluorescencji) 

• prowadzenie hodowli komórkowej 

• przygotowywanie próbek materiału biologicznego (w 

tym komórek, tkanek) 

• analiza chemometryczna uzyskanych danych spektro-

skopowych 

• pisanie raportów i publikacji; 

• terminowe i prawidłowe wykonywanie powierzonych 

zadań i poleceń kierownika grantu, zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami; 

• przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych 

i o ochronie tajemnicy służbowej; 

• przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, oraz zasad 

bhp i p. poż  

• należyta dbałość o powierzone mienie.  

 

Oczekiwania wobec kandydatów:  

• posiadanie co najmniej tytułu zawodowego 

magistra, magistra inżyniera lub równo-

rzędnego z zakresu nauk biologicznych, che-

micznych lub pokrewnych, 

• wykazująca predyspozycje do pracy badaw-

czej; 

• przedłożyły pozytywną opinię kierownika zakła-

du/katedry lub opiekuna naukowego o predyspo-

zycjach do pracy naukowej 

• przygotowały wyróżniającą się pracę magisterską 

potwierdzoną opinią opiekuna naukowego lub 

rozprawę doktorską potwierdzoną wysoką oceną, 

• posiadają doświadczenie w pracy z materia-

łem biologicznym (hodowle komórkowe, 

tkanki) 

• znajomość technik spektroskopii oscylacyj-

nych; 

• wiedza w zakresie chemometrycznej analizy 

danych spektroskopowych 

• bardzo dobra aktywność naukowa; 

• biegła znajomość języka angielskiego w mo-

wie i piśmie. 
 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Sekretariacie Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET) UJ, 

Kraków, ul. Bobrzyńskiego 14 lub wysłać na adres: rekrutacja@jcet.eu następujące dokumenty: 

1) podanie, w tytule proszę podać nr ogłoszenia 

2) życiorys, 

3) kwestionariusz osobowy, 

4) odpis dyplomu (magisterskiego lub doktorskiego) 

5) wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron), 

6) formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał, 

7) opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy naukowej kandydata,  

8) oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, 

9) oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

10) oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelek-

tualnych. 

11) informację o przetwarzaniu danych osobowych. 

http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow
mailto:rekrutacja@jcet.eu

