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KOORDYNATOR NAUKOWY PROJEKTU
Nazwa jednostki: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
Termin rozpoczęcia zatrudnienia: marzec 2019
Nazwa stanowiska: koordynator naukowy projektu
Wymagania:
- stopień naukowy doktora (biologia, biotechnologia, farmacja, medycyna lub nauki pokrewne)
- doświadczenie w pracy eksperymentalnej w laboratorium badawczym
- dorobek naukowy udokumentowany publikacjami
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
- doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczymi, zarządzaniu zespołem, zarządzaniu konfliktami
- krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów i umiejętności decyzyjne
- wyjątkowe umiejętności organizacyjne, komunikacyjne i przywódcze
- zdolność adaptacji i tolerancja na stres
- biegła znajomość podstaw immunologii
Preferowane:
- preferowane będzie doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi
Opis zatrudnienia i zakres obowiązków:
Osoba zatrudniona weźmie udział w realizacji projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu Regionalna Inicjatywa Doskonałości, pt. Strategia
rozwoju badań naukowych w dziedzinie immunoonkologii (iONKO).
Do zakresu obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało między innymi:
- aktywne uczestniczenie w realizacji projektów naukowych
- monitorowanie przebiegu i koordynacja wszystkich zadań badawczych w projekcie
- sporządzanie raportów z postępów realizacji projektu
- pomoc w przygotowaniu zgłoszeń patentowych, publikacji, monografii naukowych
- koordynowanie i realizowanie badań zleconych Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu z
zewnętrznych instytucji naukowych oraz firm
- działania mające na celu promocję projektu.
Forma i termin składania ofert: Prosimy
immunologia@wum.edu.pl do 4 lutego 2019 r.

o

przesłanie

aplikacji

na

adres

mailowy

Warunki zatrudnienia: Umowa o pracę
Wymagane dokumenty: Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:
- List motywacyjny z uzasadnieniem zainteresowania projektem i opisem doświadczenia zawodowego
- Curriculum Vitae kandydata
- Kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie wykształcenia wyższego, stopnia doktora i innych
dokumentów potwierdzających zdobycie kwalifikacji zawodowych
- listy z rekomendacjami

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019-2020

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW
Zakład Immunologii Centrum Biostruktury
Department of Immunology Centre of Biostructure Research
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawierające zdanie: „Zgadzam
się na przetwarzanie przez Warszawski Uniwersytet Medyczny danych osobowych zawartych w moim CV
i innych dokumentach dołączonych do CV, dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko koordynatora
naukowego projektu”, zgodnie z Ustawa z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.
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