
Konkurs na stanowisko MŁODSZY SPECJALISTA  

w projekcie NCBiR LIDER X  

W ramach projektu NCBiR  LIDER X EDYCJA pt.: „Opracowanie technologii otrzymywania 

nowych biodegradowalnych materiałów polimerowych na bazie skrobi termoplastycznej 

przeznaczonych do wytwarzania folii” (Kierownik Projektu dr inż. Justyna Ostrowska)  

do 24 czerwca 2020 r. zbierane są oferty na stanowisko "młodszy specjalista" (funkcja  

w projekcie – personel pomocniczy w Pionie Badawczym).  

Tematyka projektu dotyczy otrzymywania i charakterystyki biodegradowalnych granulatów 

polimerowych i folii na bazie uplastycznionej skrobi ziemniaczanej. Realizacja projektu 

odbywać się będzie w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych 

w Zakładzie Technologii Organicznych. 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć stosowne dokumenty mailowo na adres 

kadry@ins.pulawy.pl oraz justyna.ostrowska@ins.pulawy.pl 

 

Warunki zatrudnienia: 

 Umowa o pracę w pełnym wymiarze etatu 

 Okres zatrudnienia: minimum 36 miesięcy 

 Data rozpoczęcia pracy: 01.07.2020r. 

Termin składania ofert: 24.06.2020 r. 

Więcej informacji w ogłoszeniu. 
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OFERTA PRACY 

konkurs na stanowisko młodszy specjalista w projekcie badawczym 

Nazwa jednostki: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych 

Nazwa stanowiska: Młodszy Specjalista (w Pionie Badawczym - 1 stanowisko)  

Funkcja w projekcie: Personel pomocniczy 
Typ konkursu NCBiR: LIDER X EDYCJA  

Tytuł projektu: Opracowanie technologii otrzymywania nowych biodegradowalnych materiałów 

polimerowych na bazie skrobi termoplastycznej przeznaczonych do wytwarzania folii 

Kierownik projektu: dr inż. Justyna Ostrowska (justyna.ostrowska@ins.pulawy.pl) 

Wymagania:  

1. Wykształcenie wyższe (chemiczne bądź pokrewne), w szczególności absolwenci studiów wyższych. 

2. Doświadczenie w pracy w laboratorium chemicznym.  

Dodatkowe kompetencje: 

1. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej z materiałami polimerowymi. 

2. Znajomość tematyki z zakresu tworzyw sztucznych. 

3. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. 

4.  Motywacja do pracy naukowej. 

Opis zadań:  

Udział w pracach badawczych w ramach projektu LIDER X  Opracowanie technologii otrzymywania 

nowych biodegradowalnych materiałów polimerowych na bazie skrobi termoplastycznej 

przeznaczonych do wytwarzania folii, a w szczególności realizowanie następujących zadań i prac:  

1) Prace pomocnicze podczas przetwórstwa tworzyw (jak np. czyszczenie głowic i ślimaków 

wytłaczarki). 

2) Obsługa urządzeń do charakterystyki reologicznej tworzyw (plastometr, reometr). 

3) Pomoc w wykonywaniu badań mechanicznych folii. 

Forma składania ofert: email kadry@ins.pulawy.pl oraz justyna.ostrowska@ins.pulawy.pl   

(tytuł e-maila: LIDER X – młodszy specjalista).  

Termin składania ofert: 24 czerwca 2020  00:00  

Warunki zatrudnienia:  

• Umowa o pracę w pełnym wymiarze etatu.  

• Data rozpoczęcia: 01.07.2020r. 

• Praca w Zakładzie Technologii Organicznych Ł-INS. 

Wymagane dokumenty:  

• CV 

• list motywacyjny 

• kopia dyplomu magisterskiego i/lub inżynierskiego wraz z suplementem  

• udokumentowanie znajomości języka obcego oraz osiągnięć naukowych (publikacje, wystąpienia 

konferencyjne, warsztaty, nagrody) 

Dodatkowe informacje dotyczące tematyki projektu: Pytania należy kierować bezpośrednio 

na adres email Kierownika Projektu justyna.ostrowska@ins.pulawy.pl 
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