Dyrektor Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego ogłasza konkurs
na

stanowisko

naukowe

adiunkta

w

Centralnym

Laboratorium

(komórce

organizacyjnej Instytutu)
Konkurs przeprowadza komisja konkursowa w składzie: Prof. dr hab. Robert Eckert, Prof. dr
hab. Sylwester Świątkiewicz, Dr Waldemar Korol.
Wymagania formalne
1) Posiadanie przez kandydata stopnia naukowego doktora w dyscyplinie zootechnika;
2) Znaczący dorobek naukowy obejmujący publikacje z dziedziny nauk rolniczych,
z zakresów: żywienia zwierząt, badań nad jakością produktów pochodzenia zwierzęcego
oraz walidacji metod analitycznych;
3) Doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych;
4) Znajomość i umiejętność stosowania technik takich jak:
podstawowa analiza chemiczna składników pokarmowych i mineralnych,
chromatografia gazowa sprzężona z spektrometrem mas,
chromatografia cieczowa HPLC,
analiza związków lotnych oraz oznaczenia witamin A i E, kwasów tłuszczowych,
tokoferoli i tokotrienoli za pomocą chromatografii,
oznaczenia jodu w produktach zwierzęcych i paszach za pomocą spektrofotometrii,
mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej - SPME oraz ekstrakcja związków lotnych
wspomagana rozpuszczalnikiem – SAFE,
analiza pasz i produktów zwierzęcych w bliskiej odbiciowej podczerwieni NIRS,
techniki statystyczne, w tym bardzo dobra znajomość technik chemometrycznych i
szacowania niepewności;
5) Znajomość zasad prowadzenia dokumentacji zgodnie z systemami ISO 9001 i 17025;
6) Doświadczenie w zakresie wdrażania i utrzymania systemu zarządzania zgodnie z normą
PN-EN ISO 17025;
7) Co najmniej 15-letnie doświadczenie w zakresie wdrażania i walidacji metod
analitycznych;
8) Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
Lista dokumentów, które należy dołączyć do oferty
1) Życiorys (CV);
2) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby postępowania konkursowego;
3) Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, odpis dyplomu stopnia naukowego
doktora;
4) Opis przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej;
5) Spis publikacji naukowych (w szczególności w czasopismach z listy filadelfijskiej,
monografii naukowych, referatów konferencyjnych);
6) Udokumentowanie posiadanego doświadczenia i umiejętności wymaganych
na stanowisku, którego dotyczy konkurs.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją „konkurs na stanowisko
naukowe adiunkta w Centralnym Laboratorium” do dnia 4 października 2016 r.,
w Sekretariacie Dyrektora Instytutu, adres: ul. Krakowska 1, 32-083 Balice.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani oddzielnym pismem
o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej komisja konkursowa
wyłania zwycięzcę konkursu. Kwalifikacje zwycięzcy konkursu opiniuje Rada Naukowa
Instytutu.

