
 

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

 

 

INSTYTUCJA: Instytut Ogrodnictwa 

MIASTO: Skierniewice 

STANOWISKO: Adiunkt w Zakładzie Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców 

i Warzyw  
DYSCYPLINA NAUKOWA: dziedzina nauk rolniczych, dyscyplina ogrodnictwo lub 

technologia żywności i żywienia 

DATA OGŁOSZENIA: 22 listopada 2018 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22 grudnia 2018 r. 

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

SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, nauki rolnicze, ogrodnictwo, analizy sensoryczne, ocena 

konsumencka, przetwórstwo owoców i warzyw. 

OPIS:  

Instytut Ogrodnictwa poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta naukowego w Zakładzie 

Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw. Do obowiązków Kandydata będzie 

należało: (1) planowanie i prowadzenie prac eksperymentalnych z zakresu przetwórstwa i 

oceny jakości owoców i warzyw, a w szczególności prowadzenie oceny sensorycznej i badań 

konsumenckich w zakresie oceny jakości surowców i przetworów z owoców i warzyw, (2) 

obsługa komputerowego systemu oceny jakości sensorycznej produktów żywnościowych 

wraz z obróbką statystyczną i interpretacją uzyskanych wyników, (3) nabór, szkolenie i 

utrzymanie biegłości panelu oceniającego jakość sensoryczną produktów ogrodniczych. 

Kandydat powinien posiadać kwalifikacje i umiejętności pozwalające na realizację celów 

badawczych Zakładu i Laboratorium Analiz Sensorycznych, w tym wiedzę w zakresie 

przechowalnictwa i przetwórstwa owoców i warzyw.  Mile widziana udokumentowana 

wiedza Kandydata na temat organizacji pracy w laboratorium analiz sensorycznych. 

Wymagana bardzo dobra znajomość języka angielskiego z uwzględnieniem terminologii 

specjalistycznej oraz doświadczenie w pracy w projektach międzynarodowych. Wymaganie 

przedstawienia wykazu publikacji z IF oraz lista projektów badawczych, w których realizację 

Kandydat był zaangażowany. Oceniana będzie zarówno ilość publikacji jak i doświadczenie 

w realizacji projektów badawczych o profilu zgodnym z  oczekiwanymi kwalifikacjami. 

 

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów: 

- podanie o przyjęcie, 

- odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora 

- życiorys naukowy wraz z listą publikacji, 

- kopie najważniejszych publikacji, 

- oświadczenie o niekaralności, 

- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata (certyfikaty w zakresie 

oceny jakości), 

- oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej FCE, 

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

miejscem zatrudnienia kandydata. 

 

Zgłoszenia prosimy składać w terminie do 22.12.2018 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.  

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


ADVERTISERS FORM 

 

 

INSTITUTION: Research Institute of Horticulture 

THE CITY: Skierniewice 

POSITION: Adjunct in the Department of Fruit and Vegetable Storage and Processing 

SCIENTIFIC DISCIPLINE: Agricultural Sciences, Horticulture or Food and Nutrition 

Technology 
DATE OF ANNOUNCEMENT: November 22, 2018 

DEADLINE FOR SUBMITTING OFFERS: December 22, 2018. 

LINK TO THE SITE:  http://www.inhort.pl/konkursy-na-stanowiska.html 

KEYWORDS: Adjunct Professor, agricultural science, horticulture, sensory analyses, 

consumer preferences, fruit and vegetable processing. 

 

DESCRIPTION: 

The Research Institute of Horticulture is looking for a candidate for the position of research 

adjunct at the Department of  Fruit and Vegetable Storage and Processing. The Candidate's 

duties will include: (1) planning and conducting experimental work in the field of processing 

and quality evaluation of fruits and vegetables, in particular sensory assessment and consumer 

research relevant for fresh and processed fruit and vegetables, (2) handling of a computerized 

system for sensory assessment of food products along with statistical processing and 

interpretation of the obtained results, (3) recruitment, training and maintenance of proficiency 

of the panel assessing the sensory quality of horticultural products. The Candidate should 

have qualifications and skills to implement the research goals of the Department and the 

Laboratory of Sensory Analyzes, including knowledge in the field of storage and processing 

of fruit and vegetable. The documented Candidate's knowledge about the organization of 

work in the sensory analysis laboratory is welcome. Moreover, good command of English is 

required, including specialized terminology and an experience in working in international 

projects. Finally, there are requirement to submit a list of publications indexed by IF and a list 

of research projects in which the Candidate was involved. Both the number of publications 

and the experience in research projects’ realization, which stay in line with the expected 

qualifications will be assessed. 

 

Candidates are asked to submit the following documents: 

- a job application, 

- a copy of the diploma confirming the possession of a doctoral degree, 

- a scientific biography with a list of publications and the realized projects, 

- the copies of the most important publications, 

- declaration of no criminal record, 

- other documents confirming the candidate's qualifications  

- statement on knowledge of English at least FCE, 

- a statement that in the event of being accepted for work, the Institute of Horticulture will be 

the first place of employment of the candidate. 

 

Applications should be submitted by 22/12/2018 in person or by registered post in the 

Employee Affairs Department of the Research Institute of Horticulture, ul. Pomologiczna 18, 

96-100 Skierniewice. 

Candidates will be notified by phone about the date of the competition by e-mail or post. 

 

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

