
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCY 

 

INSTYTUCJA: Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy  

MIASTO: Skierniewice  

STANOWISKO: Asystent w Zakładzie Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych 

DYSCYPLINA: ogrodnictwo, rolnictwo 

DATA OGŁOSZENIA: 21.06.2022  

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  21.07.2022  

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

SŁOWA KLUCZOWE: asystent, nauki rolnicze, nauki ogrodnicze, uprawa roślin 

ogrodniczych, rośliny ozdobne, nawożenie, uprawy polowe i pod osłonami 

  

OPIS:  

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy poszukuje kandydata na stanowisko 

Asystenta w Zakładzie Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych - Pracowni Uprawy 

i Nawożenia Roślin Ozdobnych.  

Do obowiązków Kandydata należało będzie:  

(1) udział w prowadzeniu prac badawczych dotyczących uprawy roślin ogrodniczych, głównie 

ozdobnych pod osłonami oraz polowych. Zakres prac to zabiegi uprawowe, nawożenie, 

fertygacja, doświetlanie, stosowanie różnych podłoży ogrodniczych, uprawy bezglebowe, 

wykonywanie pomiarów morfologicznych oraz pomiarów aktywności fizjologicznej roślin. 

(2) wykonywanie podstawowych analiz laboratoryjnych, wyznaczanie świeżej i suchej masy 

oznaczanie pH, EC, przygotowywanie pożywek nawozowych, przygotowywanie prób do 

analiz składu chemicznego, . 

(3) opracowywanie wyników badań (zestawianie i archiwizacja wyników, podstawowa 

interpretacja wraz z analizą  statystyczną) 

(4) opracowywanie sprawozdań oraz publikacji naukowych z prowadzonych doświadczeń,  

(5) aplikowanie do konkursów dla Młodych Naukowców w celu prowadzenia projektów 

badawczych.  

Kandydat powinien: 

• posiadać ukończone studia magisterskie na kierunku: ogrodnictwo, rolnictwo lub nauk 

pokrewnych 

• mile widziane doświadczenie w pracach dotyczących uprawy roślin ozdobnych 

(specjalizacja podczas studiów, praktyki studenckie i zawodowe). W przypadku kilkuletniej 

pracy naukowej poparte publikacjami z zakresu nauk rolniczych oraz ogrodniczych,  

• wykazywać się umiejętnością podstawowych technik pracy w laboratorium oraz prac 

terenowych z zakresu uprawy roślin ozdobnych; obsługą podstawowych programów 

statystycznych i programu Microsoft Office)  

• wymagana dobra znajomość języka angielskiego,  

• posiadać umiejętności w zakresie pracy zespołowej, mieć zainteresowania i motywację do 

pracy naukowej. 

 



Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:  

- podanie o zatrudnienie na stanowisku Asystenta,  

- odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu magistra,  

- życiorys naukowy,  

- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata (m.in. przedstawiające jego czynny 

udział w życiu naukowym – uczestnictwo w międzynarodowych i krajowych konferencjach 

naukowych, w kursach, szkoleniach, projektach, otrzymane nagrody i wyróżnienia) 

- oświadczenie o niekaralności,  

- zgodę  na przetwarzanie danych osobowych  

- oświadczenie kandydata, że w razie zatrudnienia na stanowisku asystenta Instytut 

Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy będzie jego pierwszym miejscem zatrudnienia.  

 

Zgłoszenia prosimy składać w terminie do 21.07.2022 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, 

mailowo lub listownie. 

 

 

Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, 

że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut 

Badawczy z siedzibą w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3. 

1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod 

adresem e-mail: iod@inhort.pl we wszystkich sprawach dotyczących Pani /Pana danych osobowych. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji prowadzanych przez Instytut 

Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO 


