
 

 
Kraków, 07  listopada 2019 r. 

 
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego 

Polskiej Akademii Nauk 
ogłasza konkurs na stanowisko:  

Fizyk 
w Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej 

Sekcja kontroli Dawek 

 

OPIS ZADAŃ: 
• obsługa aparatury pomiarowej, 
• obsługa bazy danych, 
• analiza wyników i sporządzanie sprawozdań i raportów, 
• sporządzanie statystyk, 
• kontakt z klientami laboratorium. 

 
WYMAGANIA: 

• wykształcenie wyższe po kierunku fizyka, fizyka techniczna lub fizyka medyczna, 
• zamiłowanie do wykonywania pomiarów, 
• wiedza z zakresu promieniowania jonizującego, 
• skrupulatna analiza wyników, 
• dokładność oraz umiejętność pracy w zespole, 
• samodzielność oraz zdolność pracy pod presją czasu, 
• znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, 
• biegła obsługa komputera oraz znajomość pakietu MS Office. 

 
DODATKOWE INFORMACJE: 

• stabilne warunki zatrudnienia, 
• możliwość rozwoju zawodowego, 
• umowa na zastępstwo. 

 
DOKUMENTY WYMAGANE: 

• list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, 
datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg 
dotychczasowego zatrudnienia (CV), 

• 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. 

 

Dokumenty prosimy kierować do Działu Spraw Pracowniczych i Administracyjnych IFJ PAN na adres: 

Dział Spraw Pracowniczych i Administracyjnych 
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN 

ul. Radzikowskiego 152 
31-342 Kraków, 

email: rekrutacja@ifj.edu.pl 
z dopiskiem DSP/15/19 
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