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TECHNIK LABORATORYJNY W ZAKŁADZIE IMMUNOLOGII WUM
Nazwa jednostki: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
Termin rozpoczęcia zatrudnienia: styczeń 2019
Nazwa stanowiska: technik laboratoryjny, poszukiwane są 3 osoby
Wymagania:
- wykształcenie: preferowane wykształcenie wyższe co najmniej I stopnia (licencjat) na kierunku biologia,
biotechnologia, farmacja, medycyna lub pokrewne
- doświadczenie praktyczne (co najmniej 2 lata) w pracy laboratoryjnej w zakresie biologii molekularnej i
komórkowej
- dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
- sumienność, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy
- komunikatywność i umiejętność pracy w dużym, interdyscyplinarnym zespole
- doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi (potwierdzone odpowiednim dokumentem)
Dodatkowe atuty:
- referencje od poprzedniego pracodawcy/opiekuna naukowego
Opis zatrudnienia:
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). Praca wykonywana będzie w Zakładzie Immunologii na
Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Zakład Immunologii zapewnia doskonałe warunki do realizacji
projektu, zarówno pod względem infrastruktury badawczej, jak i kapitału ludzkiego.
Forma i termin składania ofert: Prosimy o przesłanie aplikacji na adres mailowy immunologia@wum.edu.pl
do dnia 15 stycznia 2019 r.
Warunki zatrudnienia: Umowa o pracę, wynagrodzenie około 5500 brutto/miesiąc.
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
- 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

