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Załącznik nr 1 

do Regulaminu postępowania konkursowego 

na pracowników naukowych 

Instytutu Nowych Syntez Chemicznych 

 

Puławy, dnia 18 stycznia 2018 roku 

 
 

DYREKTOR 

Instytutu Nowych Syntez Chemicznych  

 

ogłasza konkurs na stanowisko: adiunkta 

w Zakładzie Nawozów 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 technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna; 

2. ukończone studia podyplomowe w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej, ponadto mile 

widziane inne studia podyplomowe w zakresie prowadzenia badań naukowych; 

3. doświadczenie w kierowaniu realizacją prac badawczo-rozwojowych zlecanych przez przemysł; 

4. doświadczenie w organizacji i kierowaniu pracą w laboratorium lub pracowni; 

5. doświadczenie w organizacji i kierowaniu próbami technologicznymi w instalacji ½-technicznej; 

6. doświadczenie w projektowaniu procesów technologicznych; 

7. zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń transportu bliskiego wg kategorii II 

S. 

Od kandydata wymaga się znajomości: 

1. problematyki związanej z technologią wytwarzania nawozów mineralnych; 

2. procesów jednostkowych wykorzystywanych w typowym procesie produkcyjnym granulowanych 

nawozów mineralnych; 

3. zasad prowadzenia procesu granulacji różnymi metodami; 
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4. obsługi aparatów i urządzeń służących do prowadzenia procesu wytwarzania nawozów mineralnych 

w skali ½ technicznej; 

5. zasad prowadzenia pomiarów fizykochemicznych granulatów nawozowych; 

6. programu AutoCAD oraz MS Office (Word, Excel, PowerPoint); 

7. biegłej znajomości języka polskiego oraz języka angielskiego (zdany egzamin doktorski z języka 

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 technicznych; 

7. kopię świadectwa ukończenia studiów z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej; 

8. dorobek zawodowy (w tym wdrożeniowy); 

9. dokument poświadczający znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie; 

10.  kopie innych dokumentów poświadczających wymagane kwalifikacje (listy rekomendacyjne, opinie 

o dorobku naukowym, zaświadczenia o odbytych szkoleniach i stażach itp.); 

11.  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 Nawozów 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 Regulaminu 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: 05.02.2018 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: 81-473-1749. 

Prosimy          o    umieszczenie w  dokumentach  następującej  klauzuli:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst 

jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).  


