
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

 

INSTYTUCJA: Instytut Ogrodnictwa  

MIASTO: Skierniewice 

STANOWISKO: Asystent/Pracownik naukowy w Zakładzie Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych 

DYSCYPLINA NAUKOWA: dziedzina nauk rolniczych, dyscyplina ogrodnictwo/agrotechnika 

DATA OGŁOSZENIA: 08.07.2020 r.  

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.08.2020 r. 

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

 

SŁOWA KLUCZOWE: asystent, nauki rolnicze, nauki ogrodnicze, uprawa warzyw, nawożenie, 

uprawy bezglebowe, uprawa pod osłonami 

 

OPIS: Instytut Ogrodnictwa poszukuje kandydata na stanowisko asystenta w Zakładzie Uprawy 

i Nawożenia Roślin Ogrodniczych.  

Do obowiązków Kandydata będzie należało:  

1. uczestniczenie w doświadczeniach i prowadzenie prac eksperymentalnych z zakresu uprawy 

warzyw w polu i pod osłonami,  

2. wykonywanie zabiegów agrotechnicznych oraz pomiarów parametrów morfologicznych, 

fizjologicznych i jakościowych uprawianych roślin  

3. wykonywanie prac laboratoryjnych  

4. przygotowanie i zestawianie wyników doświadczeń wraz z analizą statystyczną i interpretacją 

uzyskanych wyników badań,  

5. opracowywanie sprawozdań oraz publikacji naukowych z prowadzonych prac badawczych.  

Kandydat powinien posiadać: 

1. Wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje i umiejętności pozwalające na realizację celów 

badawczych Pracowni Uprawy Warzyw i Grzybów Jadalnych.  

2. Doświadczenie w uprawie roślin ogrodniczych a szczególnie warzyw oraz w wykonywaniu 

podstawowych prac laboratoryjnych.  

3. Minimum 2-letnie doświadczenie w pracach badawczych, autorski udział w minimum 1 pracy 

badawczej oraz minimum 2 publikacje. Mile widziany dorobek naukowy w zakresie nauk 

przyrodniczych i rolniczych poparty opublikowanymi manuskryptami.  

4. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w realizacji projektów i grantów badawczych. 

5. Wymagana dobra znajomość języka polskiego i języka angielskiego z uwzględnieniem 

terminologii specjalistycznej dotyczącej agrotechniki roślin ogrodniczych. 

 

 

http://www.inhort.pl/konkursy-na-stanowiska


Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów: 

- podanie o przyjęcie, 

- odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie stopnia magistra,  

- życiorys naukowy wraz z listą publikacji, 

- oświadczenie o niekaralności,  

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych,  

- oświadczenie, że w razie przyjęcia do pracy Instytut Ogrodnictwa będzie pierwszym miejscem 

zatrudnienia kandydata.  

Zgłoszenia prosimy składać w terminie do 10.08.2020 r. osobiście lub listem poleconym w Dziale Spraw 

Pracowniczych Instytutu Ogrodnictwa, ul. Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice.  

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie, e-mailem 

lub listownie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


