FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Instytut Ochrony Przyrody PAN
MIASTO: Kraków
STANOWISKO: asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: ochrona środowiska
DATA OGŁOSZENIA: 11 maja 2015 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10 czerwca 2015 r.
LINK DO STRONY: www.iop.krakow.pl
SŁOWA KLUCZOWE: orzęski, zooplankton, hydrochemia, ochrona przyrody, ochrona
środowiska
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni młodego pracownika naukowego
posiadającego stopień magistra w zakresie ochrony środowiska, na stanowisku asystenta, do
realizacji badań z zakresu hydrobiologii, ze szczególnym uwzględnieniem orzęsków (Ciliata) i
ich roli w wodach zmodyfikowanych działalnością ludzką, w aspekcie ochrony środowiska
wodnego. Od Kandydata wymagane jest doświadczenie w prowadzeniu prac terenowych i
laboratoryjnych udokumentowane publikacjami naukowymi. Specyfika badań Zakładu
Biologii Wód Instytutu Ochrony Przyrody PAN wymaga umiejętności prowadzenia analiz
hydrobiologicznych i hydrochemicznych oraz interpretacji ich wyników, w tym przy
zastosowaniu analiz statystycznych. Od Kandydata oczekuje się kreatywności,
przygotowywania publikacji z wykazu SCI (Science Citation Index) oraz umiejętności pracy w
zespole.
Okres zatrudnienia: od 15 czerwca 2015 roku do 14 czerwca 2021 (zgodnie z okresem
zatrudnienia na stanowisku asystenta – art. 92, p. 1, Ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej
Akademii Nauk).
Wymagania:
Kandydat powinien spełniać następujące warunki:
1. Posiadać stopień magistra w zakresie: ochrona środowiska.
2. Posiadać dorobek naukowy w zakresie hydrobiologii, udokumentowany publikacjami, w
tym co najmniej jedną z ministerialnej listy czasopism A.
3. Posiadać doświadczenie w badaniach terenowych dotyczących zwierzęcych
organizmów planktonowych, ze szczególnym uwzględnieniem grupy Ciliata.
4. Posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym efektywną pracę
naukową.
5. Posiadać udokumentowane uczestnictwo w kursach i szkoleniach z zakresu protozoologii

w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych.
6. Posiadać udokumentowane, aktywne uczestnictwo w konferencjach i sympozjach
naukowych.
7. Posiadać prawo jazdy kat. B
Przystępując do konkursu należy złożyć następujące dokumenty:
- podanie wraz z listem motywacyjnym, skierowane do Dyrektora IOP PAN;
- życiorys naukowy z wykazem publikacji i innych osiągnięć;
- kopię (odpis) dyplomu magistra;
- kserokopię dokumentu tożsamości;
- oświadczenie, że IOP PAN będzie pierwszym miejscem pracy;
- oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w IOP PAN (do wglądu w
Sekretariacie IOP PAN, al. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków, pok. 14)
- informacje kontaktowe.
Tryb i termin składania ofert:
Dokumenty prosimy składać w Sekretariacie IOP PAN, al. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków,
pok. 14)
Termin składania dokumentów upływa z dniem 10 czerwca 2015r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 12 czerwca 2015 r.
O wynikach konkursu każdy z Kandydatów zostanie poinformowany niezwłocznie po jego
rozstrzygnięciu.

