
 

Kraków, dnia 12.07.2021 r. 
Nr sprawy: DSP/11/21 

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka 
Niewodniczańskiego  

Polskiej Akademii Nauk 
ogłasza konkurs na stanowisko:  

„Specjalista ds. środowiskowej aparatury badawczej”  
w  Zakładzie Tomografii Magnetyczno-Rezonansowej 

NZ56, w Oddziale Badań Interdyscyplinarnych NO5 
  IFJ PAN. 

Nadsyłanie 
zgłoszeń: 

Przewidywany 
termin 

zatrudnienia: 

Rodzaj umowy: Liczba 
wolnych 

stanowisk
: 

Pytania merytoryczne 
dotyczące konkursu kierować 

do: 

17 września 2021 r. październik 

2021 r. 

Umowa na czas 
określony 1 roku z 

możliwością 
przedłużenia na łączny 
okres do 33 miesięcy. 

1  Dr hab. Władysław Węglarz 
Wladyslaw.Weglarz@ifj.edu.pl , 

Dr Barbara Błasiak 

Barabara.Blasiak@ifj.edu.pl 

 

OPIS ZADAŃ/ STANOWISKA PRACY: 

Obowiązkiem kandydata będzie rozwijanie, wdrażanie i zastosowanie metodologii obrazowania i 
spektroskopii magnetycznego rezonansu, obsługa aparatury oraz prowadzenie badań we współpracy z 
innymi ośrodkami badawczymi. 

Zakres przewidywanych do prowadzenia badań będzie obejmował co najmniej jedno z następujących 
zagadnień: 

• obrazowanie i spektroskopia MR materiału biologicznego (w szczególności małych zwierząt do-
świadczalnych, ich narządów i tkanek w warunkach in-vivo i ex-vivo, w modelach chorób cywili-
zacyjnych neuro- i kardiologicznych), z wykorzystaniem tomografu doświadczalnego magne-
tycznego rezonansu BrukerBiospec 9.4T. 

• obrazowanie, spektroskopia i relaksometria MR nowych środków teranostycznych i kontrasto-
wych (nanomateriałów) do zastosowań biomedycznych i farmaceutycznych, z wykorzystaniem 
tomografu doświadczalnego magnetycznego rezonansu BrukerBiospec 9.4T. 

• spektroskopia MR z wirowaniem próbki (MAS NMR) materiałów nieorganicznych (polimerów, 
skał porowatych, szkieł nieorganicznych, zeolitów, sit molekularnych), z wykorzystaniem spek-
trometru MAS NMR 7.05T. 

Ponadto, obowiązkiem kandydata będzie utrzymanie aparatury badawczej w gotowości do pracy. 
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WYMAGANIA: 

Kandydat powinien posiadać stopień doktora w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych               
w dyscyplinie fizyka lub jednej z pokrewnych: chemia, biofizyka, inżynieria materiałowa.  

 Ponadto, kandydaci powinni wykazać się:  

•  doświadczeniem i bieżącą aktywnością w zakresie obrazowania i/lub spektroskopii 
magnetyczno-rezonansowej (MRI, NMR) w zakresie badań przedklinicznych in-vivo/ex-vivo 
i/lub badań materiałowych,  

• doświadczeniem w analizie danych przy pomocy programów: Matlab, Statistica, Origin oraz 
mile widziana jest znajomość programu Marevisi. 

• odbyciem stażu w zagranicznej jednostce naukowej prowadząc badania z wykorzystaniem 
technik obrazowania i/lub spektroskopii magnetyczno-rezonansowej, 

• znajomością języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację                       
w zakresie prezentacji i przygotowania publikacji. 

MILE WIDZIANE: 

Mile widziane  jest też doświadczenie  w realizacji projektów  badawczych 

ZGŁOSZENIA: 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami. Zgłoszenie to powinno być 
sporządzone w języku polskim, a oryginalne dokumenty w sporządzone w języku obcym wymagają 
tłumaczenia na język polski. Kandydaci proszeni są o nadsyłanie zgłoszeń udziału w konkursie w terminie 
do 17 września 2021 r. z dopiskiem: „DSP/11/21 NZ56” na adres: 

Dział Spraw Pracowniczych i Administracyjnych 
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN 
ul. Radzikowskiego 152 
31-342 Kraków 

lub w formie elektronicznej na adres: jobs@ifj.edu.pl 

DOKUMENTY WYMAGANE: 

• życiorys zawierający informacje o przebiegu kariery zawodowej, 
• dwa listy rekomendacyjne lub inne dokumenty potwierdzające, że Kandydat spełnia wymagania 

merytoryczne określone w ogłoszeniu o konkursie, 

• spis publikacji wraz z liczbą cytowań, oraz impast factorem, 

• listę wystąpień konferencyjnych, nagród i innych osiągnięć naukowych, 

• kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopnia doktora oraz znajomość języka angielskie-
go, 
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• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście 

motywacyjnym i innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są 
szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, w przypadku chęci uczestnictwa 
w kolejnych naborach prowadzonych przez IFJ PAN proszę o umieszczenie oświadczenia 
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych 
naborach prowadzonych przez IFJ PAN przez okres najbliższych 6 miesięcy. 

Oświadczenia, o których mowa powyżej mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób: 

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IFJ PAN zawartych w liście 
motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach.  

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach 
prowadzonych przez IFJ PAN przez okres najbliższych 6 miesięcy. 

Oświadczenia, o których mowa powyżej mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób: 

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IFJ PAN zawartych w liście 
motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach.  

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach 
prowadzonych przez IFJ PAN przez okres najbliższych 6 miesięcy. 

INNE WAŻNE INFORMACJE: 

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, odbędą się w dniu 23 września 2021 r. za pośrednictwem 
komunikatora ZOOM. 

Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną zostaną poinformowani drogą mailową o terminie 
rozmowy  do dnia 21 września 2021 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:  

Kandydaci otrzymają drogą mailową informację o rozstrzygnięciu Konkursu w dniu 24 września 2021 r. 
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