WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
Zakład Immunologii Centrum Biostruktury
poszukuje pracownika ze stopniem naukowym doktora na stanowisko

Post-doc (Asystent naukowy)
w obszarze badawczym: hematoonkologia doświadczalna
Poszukujemy osoby, zainteresowanej udziałem w projekcie badawczym realizowanym we współpracy
międzynarodowej i finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu HARMONIA
pt.:"Zidentyfikowanie nowych, istotnych klinicznie zmian genetycznych i epigenetycznych przy
zastosowaniu wysokoprzepustowego sekwencjonowania następnej generacji u chorych na
przewlekłą białaczkę szpikową z niekorzystnym przebiegiem choroby".
Kierownik projektu: Dr. n med. Tomasz Stokłosa
Wymagania kwalifikacyjne:
- stopień doktora nauk medycznych, biologii lub pokrewny, uzyskany w okresie ostatnich 7 lat;
- dorobek naukowy (co najmniej 4 publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej);
- doświadczenie w zastosowaniu podstawowych technik biologii molekularnej (Western blotting,
PCR, RT- PCR, qPCR);
- biegła znajomość języka angielskiego;
- zainteresowanie pracą badawczą w zakresie hematoonkologii i genetyki;
- gotowość do wyjazdów zagranicznych;
- umiejętność planowania pracy badawczej i analizy uzyskanych wyników;
- umiejętność pracy w zespole
Mile widziane:
- doświadczenie w pracy z użyciem pierwotnych i ustalonych linii komórkowych;
- podstawowe doświadczenie w zakresie aplikacji nowoczesnych technik genetycznych (NGS);
- podstawy bioinformatyki oraz biostatystyki.
Warunki zatrudnienia:
- umowa o pracę na czas określony na pełen etat ;
- okres pracy w projekcie: do 33 miesięcy, data rozpoczęcia pracy: IX/X 2015;
- wynagrodzenie: zgodne z wytycznymi NCN dla stanowiska post-doc w konkursie HARMONIA 6
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• CV,
• spis publikacji naukowych,
• dwa listy referencyjne wraz z kontaktem do osób, które je wystawiły,
• kopia dokumentu poświadczającego uzyskanie stopnia doktora,
• kopia świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
• oświadczenie o wskazaniu WUM jako podstawowego miejsca pracy w przypadku wygrania
konkursu,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926),
Wymagane dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną w postaci jednego pliku pdf na adres:
tomasz.stoklosa@wum.edu.pl (w tytule maila: Harmonia -rekrutacja) w terminie do 31 lipca 2015.
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zaproszeni
na rozmowę kwalifikacyjną drogą mailową, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

