INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH
Załącznik nr 1
do Regulaminu postępowania konkursowego
na pracowników naukowych
Instytutu Nowych Syntez Chemicznych
Puławy, dnia 1 października 2018 roku

DYREKTOR
Instytutu Nowych Syntez Chemicznych
ogłasza konkurs na stanowisko: adiunkta
w Zakładzie Analitycznym w Instytucie Nowych Syntez Chemicznych z siedzibą w Puławach
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 30 kwietnia
2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158 i 1452) oraz w Statucie Instytutu Nowych
Syntez Chemicznych.
Pracownikiem naukowym w Instytucie może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
1. posiada predyspozycje do pracy naukowej;
2. posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe w dziedzinie, której dotyczy konkurs;
3. prowadzi aktywną działalność naukową udokumentowaną całokształtem dorobku w dziedzinie
określonej w ogłoszeniu, w tym publikacje naukowe z prowadzonych badań naukowych lub prac
rozwojowych, patenty, wdrożenia, działalność ekspercką itp.;
4. posiada nieposzlakowaną opinię;
5. nie była skazana za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
6. korzysta z pełni praw publicznych.
Kandydat powinien posiadać:
1. stopień naukowy doktora z dziedziny nauk chemicznych w dyscyplinie chemia;
2. doświadczenie w zakresie nowoczesnych rozwiązań analitycznych z wykorzystaniem technik
spektroskopowych i spektrometrycznych do analizy próbek: przemysłowych, nawozów, paliw,
środków poprawiających własności gleby, biologicznych, roślinnych, osadów, wód;
3. doświadczenie w kierowaniu pracami badawczo-rozwojowymi zlecanymi przez przemysł;
4. doświadczenie w organizacji i kierowaniu pracą w laboratorium;
5. doświadczenie w pobieraniu do badań próbek do badań materiałów środowiskowych,
przemysłowych, petrochemicznych i odpadów;
6. doświadczenie w opracowywaniu nowych metod analitycznych i adaptacji norm europejskich (EN)
z obszaru analitycznego.
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Od kandydata wymaga się znajomości:
1. problematyki związanej z analityką produktów otrzymywanych w wyniku ekstrakcji roślin
w warunkach nadkrytycznych;
2. problematyki związanej z analityką procesów produkcyjnych otrzymywania nawozów mineralnych;
3. problematyki związanej z analityką roztworów mocznika stosowanych w systemach redukcji emisji
tlenków azotu w silnikach diesla;
4. zasad prowadzenia procesu przygotowania próbek do badań różnymi metodami;
5. obsługi aparatów i urządzeń z wykorzystaniem technik spektroskopowych i spektrometrycznych;
6. obsługi programu MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
7. udokumentowanej dobrej znajomości j. angielskiego.
Kandydat ubiegający się o pracę w Instytucie składa w Kancelarii Instytutu następujące dokumenty:
1. podanie o zatrudnienie na stanowisku objętym konkursem;
2. kwestionariusz osobowy;
3. życiorys naukowy;
4. list motywacyjny;
5. wykaz dorobku naukowego;
6. odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych;
7. dorobek zawodowy (w tym wdrożeniowy);
8. dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego;
9. kopie innych dokumentów poświadczających wymagane kwalifikacje (listy rekomendacyjne, opinie
o dorobku naukowym, zaświadczenia o odbytych szkoleniach i stażach itp.);
10. oświadczenie, że Instytut Nowych Syntez Chemicznych będzie podstawowym miejscem pracy.
Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem osoby
przystępującej do konkursu oraz napisem „Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Analitycznym
w Instytucie Nowych Syntez Chemicznych”.
Dokumenty proszę składać osobiście w Kancelarii Instytutu lub przesłać pocztą na adres:
Instytut Nowych Syntez Chemicznych
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A
24-110 Puławy
Polska/Poland
Z Regulaminem postępowania konkursowego na pracowników naukowych Instytutu Nowych Syntez
Chemicznych można się zapoznać na stronie internetowej Instytutu lub w Dziale Kadr.
Termin składania ofert upływa z dniem: 18.10.2018 r.
Decyzję o zatrudnieniu pracownika naukowego podejmuje Dyrektor INS po zasięgnięciu opinii Rady
Naukowej Instytutu Nowych Syntez Chemicznych.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 81-473-1452.
Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.
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Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1.

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy,

2.

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@ins.pulawy.pl,

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

4.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat od rekrutacji wyznaczony przez
administratora,

5.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie
rekrutacji,

6.

posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7.

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8.

podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie
jest dobrowolne,

9.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach
określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko
z wybranymi kandydatami.
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