
Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z usług agencji zatrudnienia 

 

BIURO KARIER UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU 

15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1 

e-mail:bk@umb.edu.pl, tel./fax.:(85)748 58 09 

Agencja zatrudnienia nr 9028 

 

Oferta Pracy nr 44/2018 
 

Nazwa firmy: Instytut Hematologii i Transfuzjologii 

Dane teleadresowe: 
(adres, tel./fax, e-mail)  

Ul. Indiry Gandhi 14,  

02-776 Warszawa,  

Tel. 223496100 

 

Krótka informacja o firmie: 

 

Utworzony w 1951 roku Instytut Hematologii i Transfuzjologii, z 

siedzibą na warszawskim Ursynowie przy ul. I. Gandhi 14, jest 

głównym w kraju ośrodkiem naukowym w zakresie swoich dyscyplin 

tytułowych oraz referencyjnym ośrodkiem kliniczno-diagnostycznym. 

Instytut prowadzi działalność diagnostyczną, leczniczą, naukową, 

organizacyjną oraz dydaktyczną poprzez różne formy kształcenia 

naukowego, specjalistycznego i ustawicznego. W zakresie swoich 

dziedzin Instytut jest organem doradczym, a w niektórych sprawach 

również wykonawczym Ministerstwa Zdrowia. 

Oferowane stanowisko pracy: Doktorant 

Liczba poszukiwanych osób: 2 

Praca: 
(zaznaczyć ”X”) 

x Stała (wrzesień 2018 – sierpień  2021) 

 Dorywcza 

Wymiar czasu pracy: 40 h/tydzień 

Miejsce pracy: 
(miasto, województwo) 

Warszawa, Mazowieckie 

Zakres obowiązków: 

 zbadanie transkrypcyjnych konsekwencji wyłączenia aktywności 

kinaz PIM; 

 modelowanie mutacji kinazy PIM1 in vitro i zbadanie 

konsekwencji mutacji dla ich aktywności 

Linki do stron, pod którymi znajdują się informacje o projekcie: 

http://www.ihit.waw.pl/projekt-team-52017-fnp.html  
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/330119   

Wymagania: 

 wykształcenie biologiczne (biochemia, biologia molekularna, 

biotechnologia i dyscypliny pokrewne) lub medyczne  

 wiedza teoretyczna w zakresie patogenezy nowotworów układu 

chłonnego  

 doświadczenie w podstawowych technikach laboratoryjnych 

stosowanych w badaniach in vitro z wykorzystaniem linii 

komórkowych 

 mile widziane doświadczenie laboratoryjne w zakresie biologii 

molekularnej, biochemii i bioinformatyki 

 kandydaci powinni biegle posługiwać się językiem angielskim 

Oferujemy: 
 Pracę na pełen etat w okresie wrzesień 2018- 31 sierpień 2021 

Wynagrodzenie w wysokości 4500 PLN 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: 
(zaznaczyć ”X”) 

x 
CV z aktualną klauzulą o ochronie danych osobowych, w tym 

GPA, wykaz publikacji, pobytów badawczych i innych osiągnięć 

x Kopia dyplomu magistra / mgr 

x List motywacyjny 

x 
Dwa listy polecające od byłych mentorów (najlepiej przesłane 

bezpośrednio do kierowników projektu: team-jobs@ihit.waw.pl 

x Certyfikaty poświadczające znajomość j. angielskiego  

Sposób aplikowania:  Dokumenty przesłać na adres team-jobs@ihit.waw.pl 

Data ważności oferty: 15.09.2018 

  

http://www.ihit.waw.pl/projekt-team-52017-fnp.html
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/330119

