Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

OFERTA PRACY
I D Ofer ty: #JOB28/2019

Opis stanowiska
Stanowisko: Postdoc w dziedzinie biofizyki blon
K r ótka infor macj a o stanowisku:
Stanowisko jest finansowane z projektu Narodowego Centrum Nauki SONATA BIS 8:”
Peptydy fuzyjne i segmenty transblonowe wybranych wirusów otoczkowych: struktura,
dynamika oraz oddzialywania z blona” (kierownik: dr Remigiusz Worch).

Szczególowy opis stanowiska pr acy:
Wybrany kandydat bedzie zaangazowany w wytwarzanie czastek wirusopodobnych
(ang. virus-like particles) przez tzw. rekonstytucje wirusowych bialek fuzyjnych w
liposomach). Pierwszym bialkiem wybranym do rekonstytucji bedzie hemaglutynina
wirusa grypy. Bialko blonowe bedzie oczyszczane i zamieszczane w liposomach. Fuzja
blon z udzialem bialek wirusowych o pelnej dlugosci bedzie przeprowadzana w ukladzie
mikrofluidycznym. Opisany sposób oceny fuzji blonowej (Worch et al., Bi ochi m
Bi ophys Acta Gen Subj 2017, 1861, 97-105) bedzie dalej rozwijany, równiez w aplikacji
do testowania potencjalnych leków. W pierwszej fazie tego zadania praca bedzie
wykonywana we wspólpracy z Dr. Michalem Grzybkiem (Paul Langerhans Institute, TU
Dresden) i bedzie zwiazana z kilkoma krótko - lub sredniookresowymi pobytami w
Dreznie.
Wymagania:
- ciekawosc i silna motywacja do stawiania problemów badawczych
- doktorat z dziedziny biologii molekularnej, biochemii
izyki, biotechnologii lub
dziedzin pokrewnych
- biegle doswiadczenie w standardowych technikach biologii molekularnej
- doswiadczenie w hodowli komórkowej, oczyszczaniu bialek oraz mikroskopii
- doswiadczenie w wytwarzaniu sztucznych systemów blonowych oraz rekonstytucji
bialek bedzie dodatkowym atutem, ale nie jest konieczne
- plynnosc w pisemnym i ustnym jez. angielskim
- dorobek publikacyjny odzwierciedlajacy osiagniecia naukowe
- zdolnosc do pracy samodzielnej, jak równiez jako czlonek zespolu
Dyscyplina naukowa: Biologia/Fizyka
Specj alnosc: Biofizyka

Doswiadczenie: Poczatkujacy lub 0-4 lata (Post-graduate)
Pr ofil naukowy wg EURA XESS (szczególy) : First Stage Researcher (R1)
Tr yb zatr udnieni a: Czas okreslony: 3 lata
Wymi ar etatu: Pelny etat
Wynagr odzenie: ~ 8300 zl (brutto)

Kontakt
Dodatkowe informacje o stanowisku udziela dr Remigiusz Worch (e-mail:
remiwo@ifpan.edu.pl).

Skladanie dokumentów
Ter min skladania: 1 wrzesnia 2019 r. Mozliwe jest rozpatrywanie zgloszen po terminie.
Wymagane dokumenty:
• Curriculum Vitae
• List motywacyjny opisujacy zainteresowania i doswiadczenie
• Kontakty do 2 osób mogacych wystawic recenzje, w tym do promotora pracy
doktorskiej
• Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wszystkie materialy nalezy przeslac w formie elektronicznej na adres:
jobs@ifpan.edu.pl podajac w temacie ID Oferty .

PRZETWARZANIE DANYCH NA PODSTAWIE ZGODY W CELU REKRUTACJI
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporzadzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm., zwanego dalej „RODO”,
informuje sie, ze:
1. Administratorem podanych danych osobowych jest Instytut Fizyki PAN, Al. Lotników 32/46, 02-668
Warszawa, tel. (22) 116-2111, e-mail director@ifpan.edu.pl .
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych sa nastepujace: e-mail:
iodo@ifpan.edu.pl
3. Pana/Pani dane osobowe beda przetwarzane w celu przeprowadzenia
rekrutacyjnego na
stanowisko: Postdoc w dziedzinie biofizyki blon.
4. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w zakresie : imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu
korespondencyjnego, informacji o wyksztalceniu oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia
odbywac sie bedzie na podstawie art. 22¹ § 1 Ustawy z
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W
zakresie, w jakim wysyla Pan/Pani do nas wiecej danych osobowych niz wskazany powyzej,
przetwarzamy Pana/Pani dane na podstawie wyrazonej przez Pana/Pania zgody.
5. Pana/Pani dane osobowe beda przechowywane przez 1 miesiac od momentu zakonczenia rekrutacji.
W przypadku wyrazenia przez Pana/Pania zgody na przetwarzanie danych osobowych na poczet
przyszlych rekrutacji bedziemy przetwarzac Pana/Pani dane do momentu cofniecia przez Pana/Pania
zgody, nie dluzej jednak niz przez okres 6 miesiecy od dnia zlozenia przez Pana/Pania aplikacji.
6. Podanie ww danych w zakresie wskazanym powyzej jest wymogiem ustawowym wynikajacym z art.
22¹ § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w pozostalym zakresie podanie danych jest
dobrowolne. Nie podanie danych, o których mowa w art.
§ 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy, spowoduje niemoznosc rozpatrywania Pana/Pani kandydatury na oferowane
stanowisko.
7. Ma Pan/Pani prawo zadac od nas dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia,
ograniczenia przetwarzania.
8. Przysluguje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
9. W kazdej chwili ma Pan/Pani prawo wycofac zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych
w zakresie w jakim zostaly udzielone. Cofniecie zgody nie bedzie mialo wplywu na przetwarzanie,
którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnieciem.
Tresc zgody:
£ Wyrazam zgode na przetwarzanie przez Instytut Fizyki PAN w celu przeprowadzenia procesu
rekrutacyjnego na stanowisko: Postdoc w dziedzinie biofizyki blon moich danych osobowych zawartych w
przeslanych dokumentach rekrutacyjnych.
Jezeli chcesz abysmy rozpatrywali Pana/Pani kandydature takze w pózniejszych procesach rekrutacyjnych
prosimy o wyrazenie dodatkowej zgody:
£ Wyrazam zgode na przetwarzanie przez Instytut Fizyki PAN moich danych osobowych zawartych w
przeslanych dokumentach rekrutacyjnych w kolejnych procesach rekrutacyjnych majacych miejsce w
ciagu 6 miesiecy od dnia ukazania sie niniejszego ogloszenia o pracy.

