Projekt pn. Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego
rozwoju agroekosystemu, akronim BioHerOd*, Umowa Nr BIOSTRATEG3/347445/1/NCBR/2017,
współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych
„Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG

OGŁOSZENIE O PRACĘ z dn. 28.06.2019 r.
Stanowisko: inżynier - prace badawcze w ramach Projektu BioHerOd* Programu BIOSTRATEG
Forma zatrudnienia, wynagrodzenie: umowa o pracę na czas określony, wynagrodzenie miesięczne ok. 2 000
zł netto
Okres zatrudnienia: 1 września 2019 r. - 31 października 2020 r.
Wymagania:
1.

Wykształcenie – absolwent biologii molekularnej, biotechnologii lub pokrewne (do zatrudnienia jako
inżynier)

2.

Znajomość technik biologii molekularnej (izolacja kwasów nukleinowych, analiza PCR, real-time PCR,
itp)

3.

Znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków:
1.

Izolacja materiału genetycznego (DNA i RNA) z badanych gatunków chwastów.

2.

Amplifikacja sekwencji genów, których produkty stanowią cel działania substancji czynnych herbicydów,

3.

Klonowanie sekwencji DNA.

4.

Analiza wyników sekwencjonowania DNA.

5.

Analiza ekspresji genów referencyjnych oraz genów biorących w detoksyfikacji pestycydów.

6.

Charakterystyka sekwencji kodujących niepoznanych genów mających znaczenie dla wykształcenia
odporności chwastów na stosowane herbicydy.

7.

Archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją Projektu w zakresie wykonywanych zadań.

8.

Sporządzanie okresowych opracowań dla bezpośredniego przełożonego / Kierownika Badawczego
Projektu / Dyrekcji Instytutu / NCBiR.

Kontakt
Osoba do kontaktu: Aleksandra Obrępalska-Stęplowska,
e-mail: ao.steplowska@iorpib.poznan.pl,
tel.: 61 8649145

Dokumenty należy składać w terminie do 31 lipca 2019 r.
Dokumenty

należy

złożyć

w

formie

elektronicznej

na

adres

rekrutacja@iorpib.poznan.pl z dopiskiem „zatrudnienie BIOSTRATEG”.
Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Wykaz dokumentów poniżej.

e-mail:

Projekt pn. Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego
rozwoju agroekosystemu, akronim BioHerOd*, Umowa Nr BIOSTRATEG3/347445/1/NCBR/2017,
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Lista wymaganych dokumentów:


CV ( uzupełnione o klauzulę zamieszczoną poniżej ) i list motywacyjny
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy z
siedzibą w Poznaniu ul. Władysława Węgorka 20 , moich danych osobowych w dostarczonych
dokumentach aplikacyjnych, w szczególności informacji, które przekraczają zakres danych osobowych
wymaganych na podstawie przepisów prawa, dla potrzeby toczącego się procesu rekrutacyjnego na
stanowisko, na które składam aplikację.”



kopia dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych oraz posiadane kwalifikacje



podanie o zatrudnienie na w/w stanowisko (skierowane do Dyrektora IOR – PIB)



Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez IORPIB:
Wzór oświadczenia:
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z zasadami przetwarzania moich danych osobowych w
Instytucie Ochrony Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym z siedzibą w Poznaniu ul. Władysława
Węgorka 20 umieszczonych na stronie internetowej pod adresem:

https://bip.ior.poznan.pl/1270,przetwarzanie-danych-osobowych-klauzule-rekrutacyjne

Ochrona danych osobowych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w ogłoszeniu jest Instytut Ochrony RoślinPaństwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Poznaniu ul. Władysława węgorka 20. Pani/Pana dane osobowe
będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje. Ma
Pani/Pan prawo: wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, żądać do nich
dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i żądania ich przeniesienia. W zakresie w
jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do
jej cofnięcia. Więcej informacji pod adresem:
https://bip.ior.poznan.pl/1270,przetwarzanie-danych-osobowych-klauzule-rekrutacyjne

