OGŁOSZENIE KIEROWANE DO STUDENTÓW/STUDENTEK
NABÓR DO PRACY W CHARAKTERZE STYPENDYSTY W PROJEKCIE
BADAWCZYM
Dotyczy projektu: „Ocena wpływu czynnika indukowanego hipoksją 1 na
immunomodulacyjne właściwości ludzkich mezenchymalnych komórek zrębu”
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS
Nazwa stanowiska: magistrant/ka
Liczba stypendiów: 1

Jednostka oferująca stypendium: Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób
Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Maksymalny czas trwania kontraktu: 8 miesięcy
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 2 listopad 2018
Kwota stypendium: 1000 PLN miesięcznie (netto)
Ubezpieczenie emerytalne i rentowe: nie

Zadania badawcze:
1. Ocena wpływu ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych na
różnicowanie się ludzkich makrofagów izolowanych z krwi obwodowej

Wymagania wobec kandydatów/kandydatek:
1. Ukończone studia licencjackie lub 3 rok jednolitych studiów magisterskich na
kierunkach przyrodniczych
2. Możliwość pracy w ramach projektu przez co najmniej 15 godzin tygodniowo
3. Dobra znajomość języka angielskiego
4. Doświadczenie w hodowli komórek adherentnych

Dodatkowe oczekiwania wobec kandydatów:
1. Motywacja do pracy naukowej
2. Znajomość teoretyczna podstawowych technik stosowanych w badaniach nad
biologią komórek, ze szczególnym uwzględnieniem analiz z użyciem cytometru
przepływowego

Lista wymaganych dokumentów (dostarczonych w języku polskim lub angielskim):
1. Życiorys z uwzględnieniem odbytych praktyk oraz informacji dotyczących
znajomości języków obcych
2. List motywacyjny
3. List polecający od nauczyciela akademickiego (opcjonalnie)
4. Dokument potwierdzający ukończenie studiów licencjackich (jeżeli dotyczy)
Prosimy o zamieszczenie w przesłanej dokumentacji zgody na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez WUM (wzór poniżej)

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za rekrutację: dr Anna Burdzińska
Adres przesyłania zgłoszeń: elektronicznie: anna.burdzinska@wum.edu.pl
LUB
pocztowo: Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób
Wewnętrznych ul. Nowogrodzka 59, 02-006, Warszawa;
z dopiskiem Anna Burdzińska - OPUS
Harmonogram rekrutacji:

12.10.2018 - termin nadsyłania zgłoszeń
15-17.10.2018 – ocena zgłoszeń przez komisję rekrutacyjną
18-24.10.2018 – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami/kandydatkami (jeżeli
komisja uzna taką formę za konieczną)

26.10.2018 – rozstrzygnięcie konkursu

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w oparciu o przepis art.
22 [1] § 1 Kodeksu pracy na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Warszawski Uniwersytet
Medyczny na stanowisko magistrant/ka zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony
danych

osobowych.

Rozumiem,

że

podanie

danych

jest

dobrowolne

i niezbędne do realizacji celów prowadzonej rekrutacji.

______________________
Data i podpis

Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe, o których stanowi przepis art. 22 [1] § 1 Kodeksu pracy
były wykorzystywane na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Warszawski Uniwersytet
Medyczny.
______________________
Data i podpis

