
 
 
        

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta:  
kierownik pracowni mikroskopii elektronowej 

 
Instytut Paleobiologii PAN (IP PAN) poszukuje specjalisty w dziedzinie mikroskopii 
elektronowej do kierowania pracownią skaningowego mikroskopu elektronowego. 
Oczekiwana jest współpraca z grupami badawczymi IP PAN w zakresie doradztwa z 
dziedziny mikroskopii elektronowej i interpretacji uzyskanych wyników, a także 
rozwinięcie własnego warsztatu badawczego w oparciu o dostępną w IP PAN 
aparaturę oraz aktywny udział w planowaniu rozwoju bazy infrastruktury naukowej 
jednostki.    
 
Warunki, jakie Kandydat powinien spełniać: 

- Stopień doktora w dyscyplinie nauk chemicznych, fizycznych, nauk o Ziemi i 
środowisku lub nauk pokrewnych 

- Znajomość technik mikroskopii elektronowej 
- Udokumentowane doświadczenie w pracy z mikroskopami elektronowymi (np. 

potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniach/kursach/specjalistycznych 
konferencjach, itp.).   

- Dobra znajomość języka angielskiego 
- Dorobek publikacyjny 
- Umiejętność współpracy z grupami naukowymi w zakresie doradztwa z 

dziedziny mikroskopii elektronowej i interpretacji uzyskanych wyników 
- Obywatelstwo jednego z państw Unii Europejskiej. 

 
Mile widziane: znajomość innych technik analitycznych np. technik 
mikroskopowych (np. TEM, STEM), spektroskopowych, itp.  

  
Oferujemy: 

- Po zakończeniu okresu próbnego umowę o pracę na czas nieokreślony 
- Możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia własnych kwalifikacji 
- Pracę w stabilnej instytucji 
- Świadczenia socjalne 

 
Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:  

- Podanie do dyrektora Instytutu  
- Życiorys 
- Kwestionariusz osobowy 
- Odpis dyplomu doktorskiego  
- Oświadczenie stwierdzające, że IP PAN będzie podstawowym miejscem 

pracy w przypadku wygrania konkursu 
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla 

potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora 
habilitowanego 

- Krótki opis dotychczas wykonanych prac naukowych z wykazem publikacji  
- Propozycja możliwych obszarów własnych badań naukowych w ramach 

dyscypliny nauk o Ziemi i środowisku, ze wskazaniem źródeł finansowania 
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Termin składania ofert: 30 października 2020 r. 
 
Po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji i oceny dokumentów wybrani kandydaci 
zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (termin do ustalenia), w wyniku której 
wybrana zostanie osoba rekomendowana do zatrudnienia na w/w stanowisko. 
 
Termin rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenia wyników: do 15 listopada 2020 r.  
Przewidywany termin objęcia stanowiska: grudzień 2020 r.   
 
Warunki zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony w wymiarze pełnego etatu. 
Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres: Instytut Paleobiologii PAN, ul. Twarda 51/55, 
00-818 Warszawa lub drogą mailową na adres: paleo@twarda.pan.pl  
 
Prosimy o załączenie do przesłanej oferty oświadczenia o następującej treści:  
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na 
stanowisko adiunkta przez Instytut Paleobiologii PAN zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji 
przez Instytut Paleobiologii PAN zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.). 
 
Informujemy, że: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; 
Instytut Paleobiologii PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można 
skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@twarda.pan.pl 
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego. 
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia 
postępowania konkursowego w 2020 roku oraz w celu wykonania obowiązków archiwalnych 
przez Administratora. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.  
Posiada Pani/Pan:  
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy RODO. 
 
 
Warszawa, 30.09.2020 r. 
 
 


