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Dyrektor
Instytutu Farmaceutycznego w Warszawie

ogłasza

KONKURS
NA STANOWISKO ADIUNKTA
w Zakładzie Analityki Badawczej
w Instytucie Farmaceutycznym w Warszawie

I.

Wymagania stawiane kandydatowi:

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:
1. Stopień naukowy w dziedzinie nauk chemicznych w specjalności chemia analityczna
2. Posiadanie predyspozycji do pracy naukowej oraz wiedzy i doświadczenia zawodowego w
dziedzinie określonej w ogłoszeniu (co najmniej trzyletni staż pracy w jednostce naukowej)

Dorobek naukowy
1. Dorobek naukowy potwierdzający doświadczenie w w/wym. dyscyplinie wyrażony
autorstwem lub współautorstwem co najmniej 5 publikacji w czasopismach o zasięgu
międzynarodowym

Umiejętności:
1. Prowadzenie projektów badawczych
2. Przygotowywanie publikacji oraz prezentacji wyników badań na konferencjach krajowych i
międzynarodowych
3. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej
4. Opracowywanie i walidacja metod analitycznych dla substancji farmaceutycznych
5. Przygotowywanie raportów w języku angielskim w formacie CTD (Common Technical
Dokument)
6. Obsługa aparatury HPLC
7. Obsługa spektrometrów mas typu ICP MS, ESI MS

II.

Wykaz wymaganych dokumentów:

1. Wypełniona ankieta „Zgłoszenie na stanowisko pracownika naukowego” (tekst zgłoszenia
jest do pobrania na stronie internetowej Instytutu
Farmaceutycznego): http://www.ifarm.eu/pl/firma/konkursy
2. Kopia dyplomu nadania tytułu zawodowego, stopnia lub tytułu naukowego;
3. Oświadczenie o niekaralności;
4. Oświadczenie o braku naruszeń zasad etyki w nauce, w szczególności w sprawach
określonych w art. 56 ust.3 Ustawy o Instytutach Badawczych z 30 kwietnia 2010r.
5. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych.

III.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 06 marca 2015 r.

IV.

Zatrudnienie nastąpi z dniem podjęcia decyzji przez Dyrektora Instytutu
Farmaceutycznego.

V.

Miejscem pracy będzie Zakład Analityki Badawczej Instytutu Farmaceutycznego w
Warszawie.

VI.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 27 lutego 2015 r. w sekretariacie Instytutu w
Warszawie, w godz. 8.00-15.00 lub przesyłać na adres: Instytut Farmaceutyczny, 01-793
Warszawa, ul. L. Rydygiera 8 (w przypadku przesyłki decyduje data stempla pocztowego) z
dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko naukowe”.

Dyrektor Instytutu Farmaceutycznego
Prof. dr hab. Łukasz Kaczmarek

