KONKURS
na stanowisko:
Głównego specjalisty ds. środowiskowej aparatury badawczej – obsługa pracowni spektroskopii NMR.
INSTYTUCJA: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: główny specjalista ds. środowiskowej aparatury badawczej – obsługa pracowni spektroskopii NMR
DYSCYPLINA: immunochemia
DATA OGŁOSZENIA: 01 GRUDNIA 2015
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15 GRUDNIA 2015
LINK DO STRONY: www.iitd.pan.wroc.pl
SŁOWA KLUCZOWE: immunochemia, spektroskopia NMR

OPIS (TEMATYKA, OCZEKIWANIA, UWAGI):
Kandydat przystępujący do konkursu powinien spełniać następujące wymagania:
1. dyplom doktora w dziedzinach: chemia, biotechnologia lub pokrewnych
2. kompetencje w praktycznym wykorzystaniu jedno- i dwuwymiarowych, homo- i heteronuklearnych
technik spektroskopii NMR w badaniach strukturalnych glikanów (polisacharydów, oligosacharydów)
oraz analizie epitopów
3. udokumentowane doświadczenie prowadzenia badań w dziedzinie immunochemii
4. podstawowa znajomość obsługi technicznej spektroskopu NMR
5. znajomość użytkowych programów komputerowych pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego
Linux
6. biegła znajomość języka polskiego oraz dobra znajomość języka angielskiego
7. doświadczenie w pracy laboratoryjnej przy realizacji projektów grantowych
8. umiejętność pracy samodzielnej oraz pracy w zespole
Obowiązki:
1. wykonywanie stałych procedur laboratoryjnych wymaganych dla funkcjonowania pracowni spektroskopii
NMR
2. wykonywanie analiz NMR – w ramach współpracy wew. IITD PAN i dla podmiotów zewnętrznych (60%)
oraz w badaniach własnych (40%)
3. udział w badaniach naukowych
Kandydaci proszeni są o złożenie lub przesłanie do Działu Spraw Pracowniczych Instytutu Immunologii i Terapii
Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk, ul. R. Weigla 12, 53-114 Wrocław lub na adres
e-mail: rekrutacja@iitd.pan.wroc.pl
następujących dokumentów:
1. listu motywacyjnego,
2. kopii/odpisu dyplomu doktorskiego,
3. Curriculum Vitae z wykazem publikacji.

4. dokument potwierdzający kompetencje w zakresie podstawowych technik NMR
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 22 GRUDNIA 2015
Zastrzegamy sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z
2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

