
 

 

 

          Warszawa, 03.08.2021r. 

 

Dyrektor 
Polskiej Akademii Nauk  Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania 

Różnorodności Biologicznej w Powsinie 
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta  

w Zakładzie Biologii Konserwatorskiej Roślin 
 

I. WYMAGANIA: 

 

• Stopień doktora w dziedzinie nauk biologicznych lub rolniczych  

• Ukończony kierunek studiów: biologia, biotechnologia.  

• Udokumentowany dorobek publikacyjny w czasopismach angielskojęzycznych 

(w tym co najmniej pięć na liście filadelfijskiej).  

• Doświadczenie w pracy laboratoryjnej – znajomość technik analizy DNA, 

RNA oraz białek, PCR, Real Time-PCR, Western Blot, znajomość metod 

molekularnych i statystycznych wykorzystywanych w genetyce i genomice 

populacyjnej dla opisania stanu różnorodności roślin. 

• Biegła znajomość pakietu MS Office.  

• Umiejętność stosowania zasad dobrej praktyki laboratoryjnej, opracowywania 

wyników doświadczeń, przygotowywania do publikacji tekstów naukowych i 

referowania sprawozdań z prowadzonych prac badawczych. 

• Umiejętność pracy z komputerem oraz wykorzystanie programów edytorskich 

graficznych i obliczeniowych w przygotowywaniu opracowań, publikacji 

naukowych i prezentacji wyników.  

• Znajomość wielu narzędzi bioinformatycznych i specjalistycznego 

oprogramowania STRUCTURE, GenAlEx, XLSTAT, BioEdi. 

• Umiejętność pracy w zespole. 

• Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.  

 

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW: 

 

• Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie.  

• Życiorys wraz z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na 

potrzeby procedury konkursowej.  

• Kopie dokumentów potwierdzających formalne uprawnienia do ubiegania się o 

stanowisko podane w konkursie. 



• Życiorys naukowy wraz z wykazem publikacji 

• Deklaracja o chęci pracy w PAN OB- CZRB jako podstawowym miejscu 

zatrudnienia. 

• 1 zdjęcie 

 

 

III.TERMIN I MIEJSCE ZGŁASZANIA WNIOSKÓW: 

Kandydaci proszeni są o nadsyłanie zgłoszeń udziału w konkursie: 

• pocztą na adres: 

PAN Ogród Botaniczny –CZRB ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa 

 

• lub składanie w Sekretariacie Ogrodu  

z dopiskiem na kopercie „konkurs na  stanowisko adiunkta” w terminie do dnia 

20 sierpnia  2021 r. do godz. 15:00. 

 

o zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia do 

Sekretariatu Ogrodu. 

 

IV.TERMIN PRZESŁUCHANIA KANDYDATÓW: 

dnia 23 sierpień 2021 r., godz. 10:00 Sala Konferencyjna Ogrodu Botanicznego 

V. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 

• dnia 24 sierpnia 2021 r. 

 

 VI. PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: 

• wrzesień 2021 r.  

 

VII.  FORMA ZATRUDNIENIA 

umowa o pracę na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony . 

 
   


