
 

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

 

 

INSTYTUCJA: Instytut Ogrodnictwa 

MIASTO: Skierniewice 

STANOWISKO:  Adiunkt w Zakładzie Ochrony Roślin Sadowniczych 

DYSCYPLINA NAUKOWA:  

DATA OGŁOSZENIA: 5 listopada 2014 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 6 grudnia 2014 r. 

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

SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, szkodniki roślin sadowniczych, ochrona roślin, 

sadownictwo, informatyka 

OPIS:  

Instytut Ogrodnictwa poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta w Pracowni Entomologii 

Zakładu Ochrony Roślin Sadowniczych. W Pracowni istnieje potrzeba prowadzenia badań 

nad: występowaniem i identyfikacją nowych w warunkach Polski oraz już znanych 

szkodników, gromadzeniem i przetwarzaniem danych związanych z zagadnieniami 

stosowania środków ochrony roślin i oceną ich skuteczności, tworzeniem elektronicznych 

repozytoriów na temat bionomii szkodników, wizualizacją i analizą danych z doświadczeń. 

 

Wymagane kwalifikacje:  

- stopień naukowy doktora nauk rolniczych lub pokrewnych; 

- ukończone studia wyższe rolnicze lub informatyczne; 

- znajomość podstaw analizy i wizualizacji danych; 

- znajomość podstaw informatyki (bazy danych); 

- znajomość podstaw ochrony roślin szczególnie zagadnień entomologii roślin sadowniczych; 

- znajomość metod planowania i prowadzenia doświadczeń polowych i laboratoryjnych z 

zakresu ochrony roślin sadowniczych przed szkodnikami; 

- biegła znajomość obsługi komputera, w tym programów:  

 - MS Word 

 - MS Excel – (mile widziany certyfikat firmy Microsoft) 

 - MS PowerPoint 

 - MS Access 

 - Statistica 

 - R 

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


 - ARM7-9 

 - Języki programowania: VBA, PHP, Java – (w stopniu podstawowym) 

 

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów: 

-  podanie o przyjęcie, 

-  życiorys naukowy wraz z listą publikacji, 

-  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 6 grudnia 2014 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.  

 


