Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zakład Immunologii Klinicznej Instytut Transplantologii
ogłasza konkurs na stanowisko DOKTORANTA
Poszukujemy osoby, zainteresowanej udziałem w projekcie badawczym w ramach programu OPUS 12 finansowanym
przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Ocena skuteczności przeciwnowotworowej nowego chimerycznego receptora
antygenowego ukierunkowanego na cząsteczkę PD-L1”, kierownik projektu: dr hab. n. med. Radosław Zagożdżon.
Wymagania:









Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych
finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Załącznik do uchwały Rady NCN 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.)
Stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie jest młodym
naukowcem i spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:
a) jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia,
b) jest studentem co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich,
c) jest doktorantem;
zgodnie z powyższym studia w zakresie biologii, biotechnologii lub pokrewne;
dobra znajomość języka angielskiego
doświadczenie w pracy laboratoryjnej (znajomość podstawowych technik biologii molekularnej)
dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu hodowli komórek zwierzęcych, doświadczenie w pracy ze
zwierzętami
mile widziane autorstwo w publikacji naukowej
kandydat powinien posiadać zapał do pracy eksperymentalnej oraz umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:





przestrzeń laboratoryjną oraz do pracy teoretycznej
wsparcie merytoryczne i organizacyjne
możliwość uczestnictwa w konferencjach naukowych
przyjazne, inspirujące, interdyscyplinarne środowisko pracy

Wymagane dokumenty:








list motywacyjny
CV
co najmniej jeden list polecający od opiekuna naukowego Kandydata
dokument poświadczający uzyskanie stopnia magistra lub jego odpowiednika (jeśli dotyczy)
listę publikacji naukowych, stypendiów i nagród
listę konferencji w których brał udział Kandydat wraz z tytułami i autorami wystąpień
informacje kontaktowe (w tym adres e-mail).

Warunki zatrudnienia:





Zatrudnienie: stypendium
Wynagrodzenie: 3000 PLN miesięcznie brutto
Umowa maksymalnie na 36 miesięcy
Rozpoczęcie pracy: październik 2017

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres radoslaw.zagozdzon@wum.edu.pl (w tytule e-maila proszę wpisać
„OPUS: PhD student”)
Termin składania dokumentów upływa z dniem 11.09.2017r. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną,
która odbędzie się dn. 15.09.2017r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1-3 dni po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych.
Dodatkowe informacje o tematyce badań można uzyskać na stronie: http://stream.wum.edu.pl/pl/
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy/stypendialnej dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.
922)

