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KIEROWNIK LABORATORIUM ZWIERZĄT DOŚWIADCZALNYCH
Nazwa jednostki: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
Termin rozpoczęcia zatrudnienia: styczeń 2019
Nazwa stanowiska: kierownik laboratorium zwierząt doświadczalnych
Wymagania:
- wykształcenie wyższe z obszaru nauk biologicznych
- doświadczenie w prowadzeniu hodowli zwierząt doświadczalnych
- dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
- umiejętność czytania i analizy literatury naukowej w języku angielskim
- umiejętność pracy w zespole i sprawowania nadzoru nad innymi członkami zespołu
Dodatkowe atuty:
- tytuł naukowy doktora
- doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych
Opis zatrudnienia i zakres obowiązków:
Osoba zatrudniona weźmie udział w realizacji projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu Regionalna Inicjatywa Doskonałości, pt. Strategia rozwoju badań
naukowych w dziedzinie immunoonkologii (iONKO).
Do zakresu obowiązków zatrudnionej osoby należały będą:
- nadzór nad hodowlą zwierząt laboratoryjnych
- kierowanie zespołem techników laboratoryjnych
- prowadzenie badań w projektach naukowych
-realizowanie badań zleconych w ramach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i zewnętrznych instytucji
naukowych oraz firm
- dokumentacja pracy zgodnie z przepisami umowy o dofinansowanie.
Forma i termin składania ofert: Prosimy o przesłanie aplikacji na adres mailowy immunologia@wum.edu.pl
do 23 grudnia 2018 r.
Warunki zatrudnienia: Umowa o pracę
Wymagane dokumenty: Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:
- List motywacyjny z uzasadnieniem zainteresowania projektem i opisem doświadczenia zawodowego
- Curriculum Vitae kandydata
- Kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie wykształcenia wyższego i innych dokumentów
potwierdzających zdobycie kwalifikacji zawodowych
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawierające zdanie: „Zgadzam się na
przetwarzanie przez Warszawski Uniwersytet Medyczny danych osobowych zawartych w moim CV i innych
dokumentach dołączonych do CV, dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko technika laboratoryjnego”,
zgodnie z Ustawa z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.
Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019-2020

