
 

 

Kraków, 22  marzec 2019 r. 

 

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego 

Polskiej Akademii Nauk 

ogłasza konkurs na stanowisko: Technik 

w Oddziale 6 (NO6) 

 

Planowane zaangażowanie pracownika jest równoważne do 20% etatu od dnia 01.04.2019 r. do dnia 

31.03.2020 r. 

 

OPIS ZADAŃ: 

Osoba będzie zajmować się zagadnieniami technicznymi związanymi z obsługą komercyjnego systemu 

planowania leczenia ECLIPSE, m.in. takimi jak przesyłanie danych pacjentów do weryfikacji na 

zewnętrznym systemie do obliczenia rozkładów dawek. W ramach pracy sporządzony zostanie raport             

z walidacji systemu FRED MC odpowiedni dla wymagań ośrodka. Osoba będzie także zaangażowana               

w realizację prac eksperymentalnych.  

 

WYMAGANIA: 

Doświadczenie w dozymetrii terapii protonowej, znajomość systemu do planowania leczenia ECLIPSE dla 

terapii protonowej. Wykształcenie wyższe, fizyka. 

 

 

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), 

 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 

 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 w terminie                            

do 28.04.2019 r. 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 

 

 

 


