
 

Kraków, dnia 16.02.2023 r. 
Nr sprawy: DSP/6/23 

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO  
POLSKIEJ AKADEMII NAUK 

ogłasza konkurs na stanowisko  
„Specjalista inżynieryjny” (K/M) 

w  Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych /NLR/  
IFJ PAN 

Nadsyłanie 
zgłoszeń: 

Przewidywany 
termin 

zatrudnienia: 

Rodzaj 
umowy: 

Liczba 
wolnych 

stanowisk: 

Pytania merytoryczne 
dotyczące konkursu 

kierować do: 

15 kwietnia 2023 r.  1 maja 2023 r. umowa  
o pracę  

1 Prof. dr hab. Krzysztof Kozak 
Krzysztof.Kozak@ifj.edu.pl 

 

OPIS ZADAŃ/ STANOWISKA PRACY: 

Prowadzenie prac badawczych w zakresie fizyki środowiska, pomiary radioaktywności w próbkach 
środowiskowych oraz w terenie, udział w przygotowywaniu publikacji naukowych, wniosków grantowych. 
Działalność pomiarowa w zakresie akredytowanych w Polskim Centrum Akredytacji metod badawczych.  

WYMAGANIA: 

• Posiadanie co najmniej tytułu magistra w dyscyplinie nauk fizycznych lub pokrewnych (np. fizyka me-
dyczna, fizyka środowiska) 

• Znajomość technik pomiarowych w zakresie spektrometrii promieniowania jonizującego 
• Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie literatury naukowej i komunikację w 

ramach współpracy międzynarodowej przy przygotowaniu eksperymentów, 
• Obsługa komputera i pakietu MS Office w stopniu umożliwiającym przygotowanie procedur, raportów, 

korespondencji, wyników prac badawczych. 

MILE WIDZIANE: 

• Doświadczenie w pracy z promieniowaniem jonizującym, 
• Umiejętność dobrej organizacji czasu pracy i prowadzenia dokumentacji eksperymentalnej, 
• Umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole, odpowiedzialność, bardzo dobra organizacja czasu i 

stanowiska pracy, komunikatywność, 
• Umiejętność szybkiego uczenia się, 
• Zainteresowanie dalszym rozwojem naukowym. 
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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 15 kwietnia 2023 r. z dopiskiem: „DSP/6/23 NLR” 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: rekrutacja@ifj.edu.pl 

DOKUMENTY WYMAGANE: 

• Dyplom ukończenia studiów (kopia/skan), 
• 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 2019 r., poz. 1040 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, 
dane kontaktowe, 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. 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:  30 kwietnia 2023 r. 
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