Konkurs na stanowisko typu post-doc w projekcie OPUS finansowanym
ze środków NCN, pn. „Prolidaza jako czynnik pobudzający gojenie ran
w eksperymentalnych modelach komórek skóry”
Nazwa jednostki: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Wojciech Miltyk
Typ konkursu NCN: OPUS 13
Nr projektu: 2017/25/B/NZ7/02650
Nazwa stanowiska: post-doc
Wymagania od Kandydata:
Do konkursu mogą przystąpić osoby:
- posiadające stopień naukowy doktora (stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem
zatrudnienia w projekcie);
- posiadające udokumentowany dorobek naukowy w formie publikacji w punktowanych czasopismach
z bazy Web of Science;
- posiadające udokumentowane doświadczenie w analizie metabolomicznej, oznaczaniu profili
aminokwasowych z wykorzystaniem spektrometrii mas w próbkach biologicznych; przygotowaniu
próbek biologicznych do analizy LC-MS; znajomość programów do statystycznej analizy danych
omicznych.
- znajomość tematyki badawczej z zakresu roli aminokwasów w metabolizmie komórkowym;
- znające język angielski i język polski w mowie i piśmie w stopniu zaawansowanym, umożliwiającym
poprawne opisywanie wyników badań, przygotowywanie publikacji z projektu oraz raportów z badań.
Opis zadań:
- przygotowanie i wykonywanie zaplanowanych w projekcie eksperymentów;
- interpretacja uzyskanych wyników badań, analiza statystyczna;
- przygotowanie publikacji prezentujących wyniki badań projektu.
Termin składania ofert:
31.03.2021
Warunki zatrudnienia:
- miejsce pracy: Zakład Analizy i Bioanalizy Leków Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
- okres zatrudnienia: 04.05.2021-03.11.2021
- wynagrodzenie całkowite obejmuje dodatki stażowe i inne składniki wynagrodzenia: 8000 PLN
brutto miesięcznie (z obciążeniami pracownika i pracodawcy, tzw. brutto brutto), zatrudnienie na
podstawie umowy o pracę

Forma składania ofert:
Wymagane dokumenty należy przesłać w formie skanu na adres email: wojciech.miltyk@umb.edu.pl
oraz magdalena.bogdan@umb.edu.pl wpisując w temacie wiadomości „Konkurs na stanowisko postdoc do projektu o nr 2017/25/B/NZ7/02650”. Wiadomość należy wysłać do dnia 31.03.2021 r. do
godziny 23.59 (decyduje data wpłynięcia na skrzynkę pocztową).

Wymagane dokumenty:
- CV przedstawiające osiągnięcia i doświadczenie naukowe kandydata, w tym najlepsze publikacje w
renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych, stypendia, staże, warsztaty, szkolenia,
wyróżnienia, udział w projektach badawczych, certyfikaty potwierdzające umiejętności niezbędne do
realizacji zadań w projekcie, itp. Prosimy o wpisanie do CV aktualnego adresu e-mail i numeru telefonu.
Rozmowa kwalifikacyjna będzie przeprowadzona online. Kandydat powinien posiadać dostęp do
Internetu oraz narzędzie (np. Skype) umożliwiające przeprowadzenie rozmowy online.
- zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora;

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:
„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji”

Dodatkowe dokumenty:
- Listy referencyjne
Z kandydatami spełniającymi kryteria odbędą się w dniach 2-9.04.2021 r. komisyjne rozmowy
kwalifikacyjne, na które kandydaci zostaną umówieni za pomocą poczty elektronicznej
lub telefonicznie. Na podstawie przyznanych przez Komisję punktów powstanie lista rankingowa, która
zostanie przesłana kandydatom elektronicznie. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.
Ewentualne zapytania należy wysyłać na adres: magdalena.bogdan@umb.edu.pl
Uniwersytet Medyczny zastrzega sobie prawo do dostarczenia oryginałów dokumentów, przed
rozpoczęciem pracy.

