
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

INSTYTUCJA: Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy 

MIASTO: Puławy 

STANOWISKO: Asystent w Zakładzie Pszczelnictwa w Puławach 

DYSCYPLINA NAUKOWA: Dziedzina nauk rolniczych, dyscyplina ogrodnictwo 

DATA OGŁOSZENIA: 16.09.2022 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.10.2022 r. 

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

SŁOWA KLUCZOWE: asystent, nauki rolnicze, nauki biologiczne, ogrodnictwo, 

pszczelnictwo, pszczoły miodne,  

OPIS:  

Do obowiązków Kandydata będzie należało:  

(1) planowanie i prowadzenie prac eksperymentalnych z zakresu szeroko pojętego 

pszczelnictwa;  

(2) wykonywanie prac laboratoryjnych w zakresie entomologii;  

(3) interpretacja uzyskanych wyników badań wraz z analizą statystyczną;  

(4) opracowywanie sprawozdań oraz publikacji naukowych z prowadzonych prac 

badawczych. 

WYMAGANIA: 

- posiadanie tytułu zawodowego magistra albo stopnia doktora w dyscyplinie nauk 

rolniczych, biologicznych lub pokrewnych, 

- doświadczenie w prowadzeniu badań terenowych w zakresie ekologii owadów zapylających 

potwierdzone autorstwem publikacji naukowych i doniesień konferencyjnych, 

- umiejętność rozpoznawania gatunków owadów zapylających przy użyciu metod 

klasycznych, 

- doświadczenie w prowadzeniu chowu trzmieli i pszczół samotnic,   

- umiejętność rozpoznawania pasożytów i fauny towarzyszącej w chowie pszczół samotnic, 

- posiadanie praktycznej umiejętności rozpoznawania roślin naczyniowych,  

- dobra znajomość komputerowych programów graficznych wykorzystywanych w analizie 

wyników eksperymentalnych oraz programów niezbędnych do redagowania prac naukowo-

badawczych;  



- dobra znajomość języka polskiego i języka angielskiego z uwzględnieniem terminologii 

specjalistycznej 

- umiejętność pracy w zespole. 

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów: 

- podanie o zatrudnienie na stanowisku Asystenta, 

- odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu magistra, 

-życiorys naukowy wraz z dotychczasowym dorobkiem naukowym i listą publikacji, 

doniesień konferencyjnych oraz informacją na temat realizowanych projektów badawczych, 

- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata (m.in. uczestnictwo 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. 

 

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 


