
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

 

INSTYTUCJA: Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy  

MIASTO: Skierniewice  

STANOWISKO: Profesor Instytutu w Centrum Innowacyjnych i Zrównoważonych Technologii 

Ogrodniczych (CIZTO) 

DYSCYPLINA NAUKOWA: dziedzina nauk rolniczych, dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo 

lub pokrewne  

DATA OGŁOSZENIA: 8 listopada 2022 r.  

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 8 grudnia 2022 r.  

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

SŁOWA KLUCZOWE: profesor instytutu, nauki rolnicze, ogrodnictwo, biotechnologia, 

bioinformatyka, fizjologia roślin, bioróżnorodność, przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu 

OPIS:  

Instytut Ogrodnictwa poszukuje kandydata na stanowisko Profesora Instytutu w Centrum 

Innowacyjnych i Zrównoważonych Technologii Ogrodniczych. Do obowiązków Kandydata będzie 

należało:  

 

1) Inicjowanie i prowadzenie prac badawczo-rozwojowych na rzec zwiększenia potencjału sektora 

ogrodniczego, między innymi poprzez: 

- wykorzystanie metod bioinformatycznych dla wspomagania prac hodowlanych odmian 

o zwiększonej odporności na stresy biotyczne i abiotyczne a także w reintrodukcji zagrożonych 

gatunków do środowiska naturalnego, 

– eksplorację tematyki badawczej związanej z gospodarką wodną i racjonalnym wykorzystaniem 

zasobów naturalnych, efektywną uprawą roślin ogrodniczych i produkcji żywności 

wysokiej jakości o cechach żywności funkcjonalnej, racjonalnym gospodarowaniem glebą 

i ograniczeniem negatywnych skutków stosowania chemicznych środków ochrony roślin 

i nawozów sztucznych. 

2) Aplikowanie o środki na prowadzenie nowych projektów badawczych z wykorzystaniem 

możliwości badawczych i infrastruktury CIZTO. 

3) Podejmowanie działań na rzecz wdrożenia do praktyki CIZTO procedur komunikacji 

z wykorzystaniem formuły Living-Lab, w celu wzmocnienia współpracy zespołów naukowych 

Instytutu z podmiotami zewnętrznymi. 

4) Publikowanie i upowszechnianie wyników badań, czynny udział w konferencjach polskich 

i międzynarodowych. 

Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych 

w dyscyplinie ogrodnictwo lub w naukach pokrewnych oraz doświadczenie w pracach 

eksperymentalnych  z roślinami, interdyscyplinarną wiedzę w zakresie ogrodniczych roślin uprawnych 

a także kwalifikacje i umiejętności pozwalające na realizację celów Centrum Innowacyjnych 

i Zrównoważonych Technologii Ogrodniczych. 

 

Wymagane jest: 

 - co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w jednostce lub jednostkach naukowych na 

stanowisku badawczym, 

- dobra znajomość języka angielskiego z uwzględnieniem terminologii specjalistycznej oraz 

doświadczenie w pracy w projektach międzynarodowych, pozwalająca na pisanie prac naukowych. 

Mile widziana: 

 - udokumentowana wiedza Kandydata na temat organizacji pracy w laboratorium biotechnologicznym 

i/lub molekularnym, 

- doświadczenie w zarządzaniu zespołami badawczymi. 



Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:  

- podanie o zatrudnienie na stanowisku profesora IO,  

- odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego,  

- życiorys naukowy wraz z listą publikacji przed uzyskaniem tytułu doktora habilitowanego oraz po 

habilitacji,  

- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata,  

- oświadczenie o niekaralności,  

- oświadczenie o znajomości języka angielskiego, potwierdzone certyfikatem,  

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych,  

- oświadczenie kandydata, że w razie zatrudnienia na stanowisku profesora, Instytut Ogrodnictwa będzie 

jego pierwszym miejscem zatrudnienia. 

  

Zgłoszenia prosimy składać w terminie do 8 grudnia 2022 r. osobiście lub listem poleconym w Dziale 

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

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

lub listownie. 

 
Klauzula informacyjna RODO  

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 

r. 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.  

 


