
Konkurs na 1 stanowisko: 

Specjalista ds. transferu technologii i współpracy z biznesem (2021-198) 

 
 
 
 

 

 

Oferujemy: 
• zatrudnienie w interdyscyplinarnym laboratorium JCET – pozawydziałowej jednostce 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

• dostęp do nowoczesnej aparatury badawczej (patrz www.jcet.eu), 

• przyjazne, inspirujące, interdyscyplinarne środowisko pracy. 
 

Do zadań zatrudnionej osoby będzie  

1. Pozyskiwanie klientów zainteresowanych komercyjnych usług badawczych w ramach tema-
tyki projektu, 

2. Sporządzenie regulaminu określającego zasady dostępu do usług świadczonych przez core 
facility, 

3. Udział w spotkaniach biznesowych, poszukiwanie i nawiązywanie kontaktów z partnerami 
biznesowymi, przygotowywanie ofert i warunków współpracy, 

4. Współpraca z CITTRU w ramach zakresu komercjalizacji i własności intelektualnej, 
5. Wykonywanie prac administracyjnych związanych z realizacją projektu, udział w krajowych 

konferencjach i targach z zakresu innowacyjnych technologii i wynalazczości. 

 

Wymagania: 

1. Wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk ścisłych: biomedycznych, farmaceutycznych, chemicznych 
lub pokrewnych; dodatkowym atutem będzie tytuł doktora w jednej z tych dziedzin. 

2. Co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze transferu technologii i/lub komercjaliza-
cji wyników badań biomedycznych. 

3. Dobre umiejętności interpersonalne, szczególnie poparte doświadczeniem w nawiązywaniu relacji 
pomiędzy środowiskiem naukowym a otoczeniem biznesowym. 

4. Doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; mile widziane będzie jej potwierdzenie 
odpowiednim certyfikatem. 

5. Preferowani będą kandydaci o doświadczeniu w pracy eksperymentalnej i posiadający praktyczną 
znajomość metodologii prowadzenia badań biochemicznych/farmakologicznych w modelach in vi-
tro i in vivo. 

6. Aktywność naukowa w postaci publikacji wyników prac badawczych będzie dodatkowym atutem. 
 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Sekretariacie Jagiellońskiego Centrum 

Rozwoju Leków (JCET) UJ, Kraków, ul. Bobrzyńskiego 14, lub wysłać e-mailem na adres: 

rekrutacja@jcet.eu następujące dokumenty: 

1. list motywacyjny w języku angielskim zawierający również opis doświadczenia naukowego kandy-
data  

2. życiorys 
3. formularze „informacji o przetwarzaniu danych osobowych” oraz „zgody na przetwarzanie danych oso-

bowych” 
 

Termin rozpoczęcia konkursu:  12.08.2021.   

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 11.09.2021. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do miesiąca po terminie składania ogłoszeń.  

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań. 

Druki oświadczeń można pobrać na stronie: https://cso.uj.edu.pl/nienauczyciele 

Uniwersytet Jagielloński zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami. 
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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”) Uniwersytet Jagielloński 
informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 
24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ. 

2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych www.iod.uj.edu.pl, ul. 
Gołębia 24, 31-007 Kraków. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: 
iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25.  

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

a. przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu 
2021-198  
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 
2021-198 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 będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji. W przypadku nie 
zawarcia  
z Panią/Panem umowy  po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte. 

6. 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. 

7. 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: 
jcet@jcet.eu lub pocztą tradycyjną na adres: Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków, ul. 
Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków lub wycofać osobiście stawiając się w Jagiellońskim 
Centrum Rozwoju Leków. 

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

9.  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 
razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 
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