
 

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

 

 

INSTYTUCJA: Instytut Ogrodnictwa 

MIASTO: Skierniewice 

STANOWISKO: asystent naukowy w Pracowni Nawadniania Zakładu Agrotechniki 

Roślin Sadowniczych 

DYSCYPLINA NAUKOWA: ogrodnictwo 

DATA OGŁOSZENIA: 17 październik 2013 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18 listopad 2013 r. 

LINK DO STRONY: http://www.inhort.pl/naukowe_stanowiska.html 

SŁOWA KLUCZOWE: prognozowanie pogody, agrometeorologia, sadownictwo, 

nawadnianie  

OPIS:  

Instytut Ogrodnictwa poszukuje kandydata na stanowisko asystenta naukowego w 

Pracowni Nawadniania Zakładu Agrotechniki Roślin Sadowniczych. W związku z 

realizacją oraz zachowaniem trwałości rezultatów projektu pod tytułem „Platforma 

wspomagania decyzji operacyjnych zależnych od stanu atmosfery” (PROZA) istnieje 

konieczność utworzenia nowego etatu badawczego. Zakres pracy będzie obejmował m.in. 

nadzór nad prawidłowością działania automatycznych stacji meteorologicznych, analizę 

danych pomiarowych, współpracę z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania 

Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM) w zakresie 

prowadzenia internetowych serwisów prognozowania przymrozków oraz potrzeb 

wodnych roślin sadowniczych. Kandydat powinien posiadać kwalifikacje i umiejętności 

oraz doświadczenie pozwalające na realizację celów badawczych Pracowni, w tym: 

wiedzę z zakresu sadownictwa, nawadniania, agrometeorologii, umiejętność pracy ze 

sprzętem pomiarowym, (mierniki wilgotności gleby, stacje meteorologiczne), 

umiejętność statystycznej analizy danych pomiarowych.  

http://www.inhort.pl/naukowe_stanowiska.html


Wymagane kwalifikacje: 

- wykształcenie wyższe, 

- szeroka wiedza z zakresu ogrodnictwa, a zwłaszcza uprawy i nawadniania roślin 

sadowniczych,  

- znajomość metod stosowanych w doświadczalnictwie, 

- doświadczenie w pracach naukowo-badawczych, 

- znajomość obsługi komputera: program Statistica, pakiet biurowy Microsoft Office 

(przede wszystkim Microsoft Excel, Word, PowerPoint),  

- znajomość języka angielskiego. 

 

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów: 

- podanie o przyjęcie, 

- życiorys naukowy wraz z listą publikacji, 

- odpis dyplomu ukończenia studiów, 

- kopie najważniejszych publikacji, 

- oświadczenie o niekaralności, 

- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata (listy rekomendacyjne 

zawierające opinię o jego dorobku naukowym), 

- oświadczenie o znajomości języka angielskiego, 

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

pierwszym miejscem zatrudnienia kandydata. 

 

Zgłoszenia prosimy składać w terminie do 18 listopada 2013 r. osobiście lub 

listem poleconym w Dziale Spraw Pracowniczych Instytutu Ogrodnictwa, ul. 

Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice. Zgłoszenia powinny być oznaczone „Konkurs na 

asystenta w Pracowni Nawadniania”. 

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie, 

e-mailem lub listownie. 

 


