PRACA na stanowisku post-doc W ZAKŁADZIE IMMUNOLOGII WUM
Uczelnia: Warszawski Uniwersytet Medyczny
Nazwa stanowiska: post-doc
Wymagania:
- tytuł doktora nauk medycznych, biologicznych lub dziedziny pokrewnej
- wiedza z zakresu biologii i biologii molekularnej oraz immunologii
- doświadczenie w pracy eksperymentalnej w zakresie biologii molekularnej i komórkowej
- dobra znajomość cytometrii przepływowej
- przynajmniej dwuletnie doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu doświadczeń w modelach in vivo
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
- sumienność, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
Opis zadań:
Post-doc będzie zaangażowany w realizację projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum
Nauki w ramach konkursu OPUS pt.: „Zbadanie roli limfocytów regulatorowych i 2,3-dioksygenazy
indoloaminy w progresji i kształtowaniu immunosupresyjnego mikrośrodowiska przewlekłej białaczki
limfocytowej”. Do zadań pracownika będzie należało aktywne uczestniczenie w realizacji zadań
badawczych, w tym: prowadzenie doświadczeń w mysim modelu białaczki, przeprowadzanie doświadczeń
wykorzystujących cytometrię przepływową oraz testów funkcjonalnych komórek układu odpornościowego.
Praca wykonywana będzie w Zakładzie Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pod opieką
dr Angeliki Muchowicz, kierownika projektu. Zakład Immunologii WUM zapewnia doskonałe warunki dla
rozwoju naukowego i zdobycia doświadczenia w dziedzinie onkologii eksperymentalnej.
Forma i termin składania ofert: Prosimy o przesłanie aplikacji na adres mailowy kierownika projektu
(angelika.muchowicz@wum.edu.pl) do dnia 20 listopada 2019 roku.
Warunki zatrudnienia: Wynagrodzenie na okres 27 miesięcy, w wysokości około 5000 PLN

netto/ miesiąc

Wymagane dokumenty: Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:
- list motywacyjny z uzasadnieniem zainteresowania projektem
- Curriculum Vitae kandydata
- co najmniej jeden list polecający od opiekuna naukowego
- dane kontaktowe do co najmniej jednego pracownika naukowego mogącego wystawić referencje wraz z
załączoną zgodą „Oświadczam iż uzyskałem wyraźną zgodę osoby mogącej udzielić referencji na
przekazanie jej danych osobowych”
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji, które są udostępnione na stronie internetowej:
https://www.wum.edu.pl/sites/www.wum.edu.pl/files/dokumenty/regulaminy/zarzadzenie_rektora_112-2019_zalacznik.pdf

Kandydat składający ofertę, akceptuje warunki rekrutacji określone w w/wym. regulaminie.
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie
zwracamy.

