
Dytektor Instytutu Przemysłu organicznego w Warszawie
działaiąc na podstawie att.43 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 toku o instytutach badawczych

(Dz. U. rok20t6 poz. 377 z poźn. zrn.)
oGł-ASzA KoNKURS NA STANowISKo PRACo$7NIKA NAUKowEGo - ADIUNKTA

z ZAMIAREM PoWIERZENIA FUNKCJI ZASTĘPCY KIERoWNIKA oDDZIAŁU
ps. BADASTCZ O-ROZWOJOWYCH

w INSTYTUCIE PRZEMYSŁU oRGANICZNEGo
oDDzIAł' w PSZCZ\\IIE

ul. Doświadczalna 27,43 _ 200 Pszczyna

Zgodne z wymogami powołanej ustawy oraz stafutem Instytutu, zatfrrdnienie pracownika naukowego poprzedzone jest
konkursem' I(andydaci prŻystępu'ący do konkursu muszą posiadać nieposzlakowaną opinię, wyńżniać się wysokim
stopniem etyki zawodowej t zasad moralnych, umiejętnością kierowania zespołem oraz posiadać wymagane kwalifikacje:

Wymagane kwalifikacje

1'. Minimum stopień naukowy doktora w dyscypLinie odpowiedniej do profilu działalności Instytutu,
2. Wykształcenie kierunkowe w zakresie toksykologii, biologri, weterynarii, medycyny lub chemij.
3. Posiadanie istotnego dorobku naukowego w dyscyplinie nvlęate1z profilem działalności Instytuttl, potwierdzonego

publikaciami w renomov/anych czasopismach krajowych t zagranicznych (ostatnie 5 lat),
4. Posiadanie doświadczenia w zatządzaniu i kierowaniu projektami ze źtódeł krajowych

i międzynarodowych (ostatnie 5 lat),
5. Posiadanie doświadczenia w zarządzaniu zespołami naukowo - badawczymi (min. 5 lat prowadzenia zakładu

badawczego lub większej jednostki),
6. Ztajomość 1ezyka ang1elskiego. w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie badań

naukowych i ptac rozwojowych,
7. Wysoką komunikaq,-wność oraz krrlturę osobistą gwarantującą budowanie profesjonalnych relacji biznesowych.

lWymagane dokumenty do złożenia
1. Deklaracia przystąpienia do konkursu na stanowisko obiete konkursem wraz z oświadczeniem

o wyrażeniu zgody na przetwatzanie danych osobowych w zaktesie niezbędnym do postępowania konkursowego,
zgodnie z astawą 7dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie dan1ch ołobow1ch (DĘennik Ustaw tok 2016 poz' 922).

2. I(opie dokumentów stw'ierdzających wymagane kwalifikacie zawodowe, poświadczone Ż^ zgodność
z ory gjnalem puez kandy data.

3. opisany ptzezkandydata przebieg pracy zaslodowej, w tym osiągnięcia naukowo - badawcze i organizacyjne.
4. Inne dokumenfy, w tym potwierdzaj4ce dorobek naukowy i kwalifikacje zawodowe kandydata.
5. oświadczenie kandydata o niekaralnoś ci za ptzestępstwa popełnione umy$Ęię.
6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełr-a praw publicznych.

w konkursie mogą wziąć ldział także osoby aktualrrie zatrudnione w IPo fla stanowisku naukowym,
które składają wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie w zakresie dotyczącym powierzenia funkcji ZASTĘPCY
KIEROWNILĄ ODDZIAŁU DS. BADAIVCZO _ RoZwoJowYCH.

Komisja konkursowa podejmie decyzję o dopuszczeniu lub odrzuceniu zgloszeń kandydatów w terminie 14 dni roboczych
od daty upływu terminu zgłoszeń,.
Zakwalifikowani kandydaci o tefiniflie fozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani pisemrrie lub e-mailem.
W trakcie tozmowy kwalifikacyjnei kandydat powinien przedstawić koncepcj€ rozwoju naukowego dla oddziału.
Kandydatom zakwalifikowanym do fozmowy kwalifikacyinej udostępruone będą informacje o oddziale pozwalające
na przygotowanie koncepcii rozwoju.
Zgodneztteścią^ft' 29 ust.2pkt 4 Ustawy, powierzenie funkcji Zastępca Iderownika oddziału ds. Badawczo - Rozwojowych
będzie mogło nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Naukowej Instytutu.

Termin i miejsce składania dokumentów
oferty na konkurs wtaz z wym^eanymi dokumentamt tależy składać w zamkniętej kopercie opatrzolej danymi adresowymi
kandydata 'vrtaz z dopiskiem ,,Konkurs na funkqe Zartępry Kierownika odd7ału ds. Badawryo - Ro1wojorylch'',

na adres Instyfut Przemysłu otganicznego oddział w Pszczynie ul. Doświadczalna 27, 43-200 Pszczyna-
Termin składania dokumentów upły'wa z dniem 30.09.2077t., o zachowaniu terminu decyduie data wpływu.
Dokumenty możta składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzirrach od 7.00 do 15.00 w sekretariacie Instytutu
Ptzemysłu otganicznego oddział w Pszczynie lub za pośtednictwem pocŻty.
Informacji dotyczących konkursu rdziela pani Małgorzata Białek - tel. 32 21a 30 81 wew. 133
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