Warszawski Uniwersytet Medyczny
w związku z realizacją projektu naukowego realizowanego w ramach programu Strategmed
w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii poszukuje

specjalistę/kę / biologa/biotechnologa
Nr ref. APK/1210- 47/2017
(2 etaty, zatrudnienie na okres 26 miesięcy)
Projekt badawczy dotyczy wpływu stężenia tlenu na biologię komórek glejaka oraz ich wykorzystania jako
modelu do badania przesiewowego leków.
Wymagania:






stopień doktora, magistra lub magistra/inżyniera w dziedzinie biotechnologii, biologii lub
dziedzin pokrewnych,
doświadczenie zawodowe w przypadku kandydata ze stopniem doktora,
znajomość technik i doświadczenie w izolacji i hodowli komórek ludzkich lub zwierzęcych
znajomość technik biologii molekularnej

Mile widziane:
 znajomość tematyki neuroonkologii,
 wiedza teoretyczna i praktyczna umiejętność przygotowania komórek oraz posługiwania się
cytometrem przepływowym i analizą danych z cytometru,
 umiejętność biegłego posługiwania się bazami danych literaturowych,
 biegła znajomość języka angielskiego,
 bardzo dobra znajomość języka polskiego.
Od kandydata ze stopniem doktora oczekiwana samodzielność oraz umiejętność pracy w zespole.
Oczekiwane zaangażowanie i konieczna dyspozycyjność w pracy badawczej oraz umiejętności
organizacyjne, np. koordynowanie doświadczeń, począwszy od odbioru tkanki z Kliniki, izolacji komórek
z tkanki, zabezpieczenia do badań różnymi technikami, nadzorowanie płynności zamówień i częściowa
opieka nad młodszymi członkami zespołu.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:

podanie, CV i list motywacyjny,

kopia dyplomu ukończenia studiów, kopia dyplomu stopnia naukowego doktora (oryginał do
wglądu),

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ( zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Dokumenty prosimy składać do dnia 10 czerwca 2017 r.
Informacje: www.wum.edu.pl



Dokumenty przyjmujemy:
w Kancelarii Uczelni (pok.9) w zaklejonej kopercie z podaniem numeru referencyjnego
pocztą na adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa,
z podaniem numeru referencyjnego na kopercie



pocztą elektroniczną na adres praca@wum.edu.pl z podaniem numeru referencyjnego w tytule
e-maila.

Informujemy, że nawiążemy kontakt wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów
nie zwracamy.

