Nasz znak: DSP-111/4/12

Warszawa, 16.10.2012 r.

Dyrektor Instytutu Chemii Organicznej PAN
ogłasza konkurs
na 2 stanowiska asystenta w IChO PAN
w dziedzinie chemii organicznej. Osoby przyjęte w ramach konkursu będą zatrudnione w
Zespole Spektrometrii Mas oraz w Zespole Dichroizmu Kołowego.
Wymagania odnośnie kandydata:
• ukończone studia wyższe w dziedzinie chemii lub stopień naukowy doktora nauk
chemicznych. Preferowani będą absolwenci specjalności związanych z chemią
organiczną, analityczną i spektroskopią związków organicznych, w szczególności
spektrometrią mas lub metodami chiralooptycznymi.
Wykaz dokumentów dołączanych do podania:
• życiorys,
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
• odpis dyplomu stopnia naukowego (jeśli posiada stopień naukowy),
• spis publikacji,
• opinia samodzielnego pracownika naukowego, najlepiej opiekuna pracy dyplomowej
lub promotora rozprawy doktorskiej,
• autoreferat zawierający zwięzłą informację o zainteresowaniach naukowych i
dotychczasowych osiągnięciach kandydata, a także o ewentualnym udziale w
większych projektach badawczych i własnych planach badawczych (w objętości nie
przekraczającej 3000 znaków drukarskich).
Zatrudnienie jest oferowane na okres 3 lat z możliwością przedłużenia.
Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o złożenie podania wraz z
wymaganymi dokumentami w siedzibie Instytutu Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka
44/52, 01-224 Warszawa, pok. 29 lub przesłanie dokumentów listem poleconym z
potwierdzeniem odbioru na adres Instytutu z dopiskiem „Konkurs - Asystent” do dnia 31
października 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Złożone wnioski zostaną ocenione przez Komisję do przeprowadzenia konkursów na
stanowiska naukowe w IChO PAN (Zarządzenie Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej
PAN z dnia 23 grudnia 2010 r.) na podstawie „Trybu przeprowadzania konkursów na
stanowiska naukowe” zatwierdzonego przez Radę Naukową IChO PAN w dniu 19 listopada
2010 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16 listopada 2012 r. Warunkiem zatrudnienia jest
dopuszczenie kandydata do pracy przez lekarza medycyny pracy. Jeśli kandydat nie spełni
tego warunku przed upływem 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, Komisja konkursowa
może zarekomendować osobę, która zajęła drugie miejsce na liście rankingowej lub
wnioskować o unieważnienie konkursu.

