
           

KONKURS NA STANOWISKO NAUKOWE

INSTYTUCJA:                    Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
Pracownia Chemicznych Zanieczyszczeń Morza

MIASTO: Sopot 
STANOWISKO: Adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: Oceanologia
DATA OGŁOSZENIA: 06.03.2019
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19.03.2019
SŁOWA KLUCZOWE: oceanologia

Kandydat powinien posiadać:

 wykształcenie wyższe chemiczne;

 stopień naukowy doktora Nauk o Ziemi, w zakresie Oceanologii;

 udokumentowany  dorobek  naukowy,  w  tym  prace  opublikowane  w  czasopismach
indeksowanych;

 poparte  publikacjami  naukowymi  doświadczenie  w  badaniach  związków  organicznych  
w osadach morskich (preferowana znajomość analizy pigmentów roślinnych);

 wysoko rozwinięte zdolności analityczne, w tym znajomość metod chromatograficznych tj.
HPLC-DAD/FL,  GC-MS  oraz  technik  wykorzystywanych  w  analizach  związków
chemicznych w osadach morskich tj. ASE, TLC, SPE; 

 duże  doświadczenie  w  realizacji  projektów  naukowo-badawczych,  w  tym
międzynarodowych;

 duże doświadczenie w prezentowaniu wyników naukowych na konferencjach krajowych  
i międzynarodowych; 

 duże  doświadczenie  w  badaniach  terenowych,  z  uwzględnieniem  pracy  na  statkach
badawczych (pobieranie próbek środowiskowych: woda morska, osady, zawiesina) 

oraz doświadczenie w organizacji i kierowaniu rejsami badawczymi;
 udokumentowaną praktyczną znajomość narzędzi statystycznych i obsługi oprogramowania

STATISTICA;
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 bardzo dobrą znajomość języka polskiego i angielskiego. 

Wymagane dokumenty:

 podanie o zatrudnienie,

 życiorys ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,

 odpis dyplomu doktora,

 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,

 wykaz osiągnięć w pracy naukowej.

Informacje dodatkowe:

 Planowany termin zatrudnienia:  04.2019

 Rodzaj zatrudnienia:  umowa o pracę/pełen etat

Dokumenty  należy  przesłać  elektronicznie  na  adres  :  office@iopan.pl lub  składać  osobiście  
w sekretariacie Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk , 81-712 Sopot ul. Powstańców
Warszawy 55. 

W dokumentach należy dołączyć pisemną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  
 o następującej treści:

Oświadczam,  że  zgodnie  z  art.  6  ust.  1  lit.  a  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut
Oceanologii Polskiej Akademii Nauk dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na
stanowisko adiunkt. 

Jednocześnie  oświadczam,  że  zapoznałam/em  się  z  informacjami  o  przetwarzaniu  danych
osobowych przekazanymi przez Instytut zgodnie z art. 13 RODO.

………………………………………….                                     …………………………………………

(miejscowość i data)                                                  (podpis osoby składającej oświadczenie)
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INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego
przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  („ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych
osobowych, dalej jako „RODO”) Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk informuje, iż:

1) jest administratorem pozyskiwanych w procesie rekrutacji Pani/Pana danych osobowych, 

2) dane kontaktowe administratora: ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot, (+48 58) 73 11 600,  fax:
(+48 58) 551 21 30; e-mail: office@iopan.gda.pl,

3) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się na adres: e-mail: iodo@iopan.pl,

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu realizacji procesu rekrutacji na
stanowisko wskazane w ogłoszeniu o rekrutacji,

5) podstawą  prawną  przetwarzania  przez  administratora  Pani/Pana  danych  osobowych  w  niniejszej
rekrutacji, jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą) oraz
przepisy ustaw krajowych wskazujące na potrzebę przetwarzania określonych danych osobowych,

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celu określonego powyżej,  chyba, że
obowiązek prawny ciążący na administratorze wymaga dłuższego okresu przechowywania,

7) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie osoby lub podmioty uprawnione do uzyskiwania danych
osobowych  na  podstawie  przepisów  prawa  m.in.  upoważnieni  pracownicy  administratora,  w  tym
członkowie  komisji  rekrutacyjnej,  instytucja  finansująca  w  zakresie  w  jakim  finansuje/dofinansowuje
wynagrodzenie, instytucje lub podmioty kontrolujące,

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści  swoich danych osobowych oraz prawo do sprostowania lub
ograniczenia  przetwarzania  danych,  a,   także  prawo  do  usunięcia  danych  osobowych  oraz  prawo  do
przenoszenia danych w przypadku, gdy jest to możliwe na podstawie przepisów RODO,

9) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem,

10) ma  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  tj.  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,

11) podanie danych wymaganych przez administratora jest dobrowolne, jednakże warunkuje udział w procesie
rekrutacyjnym,

12) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
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