
Instytut Paleobiologii PAN poszukuje osoby na stanowisko: szlifierz 
 
Wymiar etatu: 1/1 
Miejsce pracy: Warszawa 
 
Zadania: 
- cięcie i wykonywanie preparatów ze skał i minerałów (biominerałów),   
- szlifowanie i polerowanie okazów paleontologicznych i geologicznych, wykonywanie 
zgładów skalnych i szlifów cienkich do światła przechodzącego i odbitego, 
- wykonywanie preparatów do badań analitycznych (np. mikrosonda elektronowa) 
oraz innych preparatów specjalnych, utwardzanie żywicami próbek skalnych, 
wykonywanie preparatów inkludowanych. 
 
Oczekiwania: 
- wykształcenie geologiczne (wykształcenie wyższe w zakresie geologii będzie 
dodatkowym atutem), 
- rozszerzone wiadomości z zakresu petrografii, optyki i właściwości fizycznych oraz 
chemicznych minerałów, w tym własności polerskich poszczególnych minerałów, ich 
zachowania w reakcji z wodą i innymi rozpuszczalnikami oraz wysoką temperaturą, 
- przejawianie inicjatywy i samodzielność w realizacji powierzonych zadań, 
- duże zdolności manualne oraz wykształcony zmysł estetyczny, 
- znajomość technik wykonywania preparatów mikroskopowych z materiałów 
geologicznych litych i sypkich, 
- wprowadzanie nowych rozwiązań i innowacji oraz podejmowania trudnych wyzwań 
w zakresie preparatyki, 
- terminowość i bardzo dobra organizacja pracy, 
- dbałość o własny rozwój i doskonalenie zawodowe, 
- znajomość jęz. angielskiego na poziomie B2. 
 
Oferujemy: 
- pracę w nowoczesnym laboratorium preparatyki skał i minerałów, 
- możliwość rozwoju i doskonalenia kompetencji zawodowych na gruncie naukowo-
badawczym (np. udział w dedykowanych, specjalistycznych szkoleniach), 
- umowę o pracę na czas nieokreślony (po 3 miesięcznym okresie próbnym), 
- prywatna opiekę medyczną (PZU Zdrowie). 
 
Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów: 
- CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia), 
- list motywacyjny. 
 
Informacja RODO do celów rekrutacji:  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) Instytut Nauk Paleobiologii 
Polskiej Akademii Nauk (dalej IP PAN) informuje, że: 

 administratorem danych osobowych przesłanych przez kandydatów (dalej: dane osobowe) jest 
Instytut Paleobiologii PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, REGON 000 326 316, NIP 525 
00 09 329; 

 kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w IP PAN: iodo_paleo@twarda.pan.pl  –  
w temacie prosimy wpisywać RODO i rodzaj sprawy; 

 dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i b RODO; 



 odbiorcą danych osobowych będzie Instytut Paleobiologii PAN; 
 dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;  
 dane osobowe będą przechowywane przez okres do sześciu lat do celów wynikających z 

prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych; 
  każdy zgłaszający ma  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( Urząd 
Ochrony Danych Osobowych, adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO; 

 podanie przez kandydata danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji i 
udziału w niej. Kandydat jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie nierozpatrzenie kandydatury. 
            

 
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów na adres e-mail: 
paleo@twarda.pan.pl lub listownie na adres: Instytut Paleobiologii PAN ul. Twarda 
51/55, 00-818 Warszawa, z dopiskiem: Konkurs – szlifierz, w nieprzekraczalnym 
terminie: do 31 października 2022 r. 
 
Uprzejmie informujemy, że Instytut zastrzega sobie prawo do kontaktu z 
wybranymi kandydatami. 
 
 
 
Warszawa, 25 lipca 2022 r. 


