
 

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

 

INSTYTUCJA: Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy 

MIASTO: Skierniewice 

STANOWISKO: Adiunkt 

DYSCYPLINA NAUKOWA: rolnictwo i ogrodnictwo 

DATA OGŁOSZENIA: 27.07.2021 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27.08.2021 

LINK DO STRONY: http://www.inhort.pl/konkursy-na-stanowiska 

SŁOWA KLUCZOWE: wirusologia roślinna, praca laboratoryjna, metody serologiczne, 

biologia molekularna.         

                          

OPIS:  

 

Instytut Ogrodnictwa-Państwowy Instytut Badawczy poszukuje kandydata/kandydatki na 

stanowisko Adiunkta w Pracowni Fitopatologii Zakładu Ochrony Roślin.  

 

Do obowiązków Kandydata będzie należało:  

1. planowanie, zakładanie i prowadzenie badań dotyczących występowania, wykrywania, 

identyfikacji i charakterystyki właściwości biologicznych, serologicznych 

i molekularnych wirusów, fitoplazm i innych czynników chorobotwórczych 

przenoszonych przez szczepienie porażających rośliny ogrodnicze, 

2. przygotowywanie, analiza i interpretacja uzyskanych wyników badań, w tym również 

z wykorzystaniem narzędzi bioinformatycznych,  

3. opracowywanie sprawozdań, publikacji naukowych w języku polskim i angielskim na 

podstawie wyników prowadzonych prac badawczych. 

 

WYMAGANIA: 

-posiadanie stopnia naukowego w dziedzinie nauk biologicznych lub pokrewnych,  

- umiejętności pozwalające na realizację celów badawczych Pracowni Fitopatologii z zakresu 

wirusologii roślinnej,   

-perfekcyjna znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie,  

-znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2,  

-dorobek naukowy w zakresie nauk przyrodniczych poparty publikacjami w czasopismach 

z IF,  

- udział w krajowych projektach badawczych, mile widziany czynny udział  

w międzynarodowych  i  krajowych konferencjach  naukowych,   

- doświadczenie w pracy laboratoryjnej z wykorzystaniem metod biologii molekularnej i/lub 

metod serologicznych. 



Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w kierowaniu projektami naukowymi oraz udział  

w  kursach  i szkoleniach  z  zakresu  biologii  molekularnej. Mile widziana jest  wiedza  

teoretyczna  i  praktyczna  z zakresu fitopatologii, ze szczególnym uwzględnieniem 

wirusologii roślin, znajomość zagadnień z dziedziny ogrodnictwa, fizjologii roślin 

ogrodniczych i biologii molekularnej, a także umiejętność posługiwania się programami 

komputerowymi, umiejętność samodzielnego przygotowywania opracowań,  publikacji  

naukowych,  popularno-naukowych oraz prezentacji wyników. 

 

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów: 

- podanie o podanie o zatrudnienie na stanowisku Adiunkta, 

- odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie 

rolnictwo i ogrodnictwo (lub pokrewnej), 

- życiorys naukowy wraz z dotychczasowym dorobkiem naukowym i listą publikacji 

z podanym współczynnikiem IF oraz informacją na temat realizowanych projektów 

badawczych, 

- oświadczenie o niekaralności,  

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych,  

- oświadczenie,  że  w razie  przyjęcia  do  pracy  Instytut  Ogrodnictwa-Państwowy Instytut 

Badawczy  będzie  pierwszym  miejscem zatrudnienia kandydata.  

 

Zgłoszenia prosimy składać w terminie do 27.08.2021 osobiście lub listem poleconym 

w Dziale Spraw Pracowniczych Instytutu Ogrodnictwa-Państwowego Instytutu Badawczego, 

ul. Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice.  

 

O terminie  przeprowadzenia  konkursu  kandydaci  zostaną  powiadomieni  telefonicznie,     

e-mailem lub listownie. 

 

 


