
 

Kraków, dnia 02.10.2020 r. 
Nr sprawy: DSP/7/20 

 

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO  
POLSKIEJ AKADEMII NAUK 

ogłasza konkurs na stanowisko                                                               
„Specjalista ds. środowiskowej aparatury badawczej” 

w  Zakładzie Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych (NZ52)                              
w Oddziale Badań Interdyscyplinarnych IFJ PAN 

Nadsyłanie 
zgłoszeń: 

Przewidywany 
termin 

zatrudnienia: 

Rodzaj 
umowy: 

Liczba 
wolnych 

stanowisk: 

Pytania merytoryczne 
dotyczące konkursu 

kierować do: 

13 listopada 2020 r. 1 stycznia 2020 r. umowa  
na czas 

określony  
33 msc. 

1 Czesława Paluszkiewicz 
Czeslawa.Paluszkiewicz 
@ifj.edu.pl 

 

OPIS ZADAŃ/ STANOWISKA PRACY: 

Obowiązkiem kandydata będzie, uczestnictwo w szkoleniu, obsługa oraz prowadzenie badań na niżej 
wymienionych urządzeniach: 

• spektrometr ramanowski zintegrowany z mikroskopem sił atomowych, 
• spektrometr podczerwieni z mikroskopem i detektorem FPA, 
• mikroskop nanoIR, 
• mikroskop fluorescencyjny. 

WYMAGANIA: 

• kandydaci powinni posiadać stopień doktora w dziedzinie fizyka lub jednej z dziedzin pokrewnych: 
chemia, biofizyka, inżynieria materiałowa. 

• doświadczeniem i bieżącą aktywnością w zakresie spektroskopii oscylacyjnej, 
• odbyciem stażu w zagranicznej jednostce naukowej prowadząc badania z wykorzystaniem 

spektroskopii ramanowskiej lub w podczerwieni lub mikroskopii sił atomowych, 
• znajomością języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w zakresie 

prezentacji i przygotowania publikacji. 

OFERUJEMY: 

• Pracę w pełnym wymiarze czasu pracy 
• Wynagrodzenie w wysokości 5000,00 PLN. 
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• Pracę od poniedziałku do piątku. 
• Stabilne warunki pracy. 

MILE WIDZIANE: 

Znajomość programów statystycznych służących do analizy widm spektralnych np.: MATLAB, GRAMS 

ZGŁOSZENIA: 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami. Zgłoszenie to powinno być 
sporządzone w języku polskim, a oryginalne dokumenty w sporządzone języku obcym wymagają 
tłumaczenia na język polski. Kandydaci proszeni są o nadsyłanie zgłoszeń udziału w konkursie w terminie 
do 13 listopada 2020 r. z dopiskiem: „DSP/7/20” 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: 

• 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), 

• spis publikacji wraz z liczbą cytowań, oraz impast factorem, 
• listę wystąpień konferencyjnych, nagród i innych osiągnięć naukowych, 
• dwa listy rekomendacyjne lub inne dokumenty potwierdzające, że kandydat spełnia wymagania 

merytoryczne określone w ogłoszeniu o konkursie, 
• plany naukowe związane z zatrudnieniem w Instytucie, 
• kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopnia doktora we wskazanych dziedzinach oraz 

znajomość języka angielskiego. 
• zgłoszenia mogą zawierać także dodatkowe informacje przydatne do oceny kwalifikacji i osiągnięć 

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

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE: 23-27 listopada 2020 r. 

Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną zostaną poinformowani o terminie rozmowy drogą 
mailową w dniu 20 listopada 2020 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 10 grudnia 2020 r. 
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