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OGLOSZENIE O KONKI,'RSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA LUB ADITJNKTA

INSTYTUCJA: lnstytut Chemii Bioorganicznej PAN
Zaklad Biochemii RNA

MIASTO: Poman
RODZAJ STANOWISKA: asystent lub adiunkt
LICZBA STANOWISK: I

DYSCYPLINA NAUKOWA: biochemia
DATA OGLOSZENIA: 23 ptidziemika20lT r.
TERMIN SKLADANIA OFERT: l5 grudnia 2017 r.
LINK DO STROl.ry: hnp:"rwww.ibch.poznan.p-

SLOWA KLUCZOWE: p53. mRNA, rtgion nielroduj{cy, tnnshcjr, konpleksy, RNA-birlko

I. Wrrunki, jrkie powinien spelnir6 Krndydrt:
o doSwiadczenie w badaniach biochemicmych RNA i bialek
. aajomoS6 technik biologii molekulamej
o bardzo dobra majomoSd jgryka angielskiego
o uzfskany tytul doktora nauk chemicmych lub biologicznych (najpozniej do dnia rozpoczgcia pracy)

II. Opis zrdr6:
e badania oddziatywafi RNA-bialko metodami biochemicmymi
o prrygotowanie pr6b bialkowych do analiz z zaslosowaniem spektrometrii mas i analiza danych

proteomicznych
o praca z hodowlami kom6rkowymi
o badanie ekspresji gen6w na poziomie RNA i bialka
. ptzygotowanie material6w do anglojgzycmej publikacji

lll. Wrrunkizrtrudnienir:
Rekrutacjr dotyczy projektu OPUS nr 2016r'21/B/NZl/02&32 at;rtulowrnego:
,, Rola czlnnikiw hidkowych wiqzryych sig do regionu niekodujryego 5' ludzkiego nRNA p53 w regulacji
ekspresji bialka p53 na poziomie translacji"
. wynagrodz€nie miesigcme 5000 PLN brutto brutlo (tj. typowo ok. 3000 PLN netto)
o Okres zatrudnienia 25 m-cy z mo2liwofciq przedluzenia
. Preferowany czas rozpoczpcia pracy 02.01 .20 I t

lV. Spos6beplikowenie:

Zgloszenie na konkurs nalery przeslac drog4 e-mailowq jako zalqcmiki PDF na adres e-mail
apolicationsta'ib,ch.poznan.pl z tematem,.Opus, post{oc 2Ol7 /34* lub listownie na adres Sekretaristu Inst}tutu
Chemii Bioorganicznej PAN - ul. Noskowskiego l2ll4,6l-704 Poznah, z dopiskiem na kopercie: ,Xonkun
nr strtrowilko rry3tetrt /rdiunktr -2017134-. Proszg nie przfsylad oryginal6w dokumenl6w.

tZgodnie z wymogami NCN przyjgta moze z-ostac Olko osoba. ktora uzl skala stopien naukowy doktora nte

wczesniej niz 7 lat przed rokiem zatrudnienra u prolekcie. prz)'crym do okresu tego nie wlicza sig przer*
zr,viqzanych z: urlopem macterz-ynskim. urloprm na warunkach urlopu macierzynskiego. dodatkowym urlopem na

warunkach urlopu macierrynskiego. urlopem ojcowskim. urlopem rodzrcielskrm lub urlopem wychowawczym
udzielonym na zasadach okreSlonl'ch u Kodeksie prac1. pobieraniem zasilku chorobowego lub 6wiadczenra

rehabilitacyjnego * zwiqzku z niezdolnoSciq do pracy. w tym spowodowanq chorobq *ymagajqc4 rehabilitacji
i leczenia. W takiej sltuacji siedmioletni okres wydfu2a sig o czas trwania urlopu. o ile wnioskodawca moze to
potwierdzii odpowiednim dokumentem.
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V. Dodrtkoweinformrcje:
r Osoba kieruiqca projektem: prof. dr hab. Jerry Ciesiolka

Vl. T4lwnnle nr konkurr powinno zewicrr6:
l Podanie do Dyrehora ICHB PAN.
2. Na podaniu nalezy dopisac: "wyraiam zgodg na przelwarzanie moich danych osobowyh zavarlych w mojej
ofercie dla potneb niezhgdruch do realizacji prrxesu rela utacji zgodnie z uslautq z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobovych (tek\t jednolity: Dz.U. z 2016 r.. poz. 922 : pdm. zm.)" .

3. CV i list motywacylny.
4. Kopig dyplomu potwierdzaj4cego uzfskanie stopnia doktora (lub qdufu magistra wraz z informacjq od
promotora o planowanym terminie obrony pracy doktonkiej).
5. lnformacje o dorobki naukowym, dydahycznym i organizacyjnym, z uwzglgdnieniem:
. listy publikacji naukowych, liczby ich cyowan (bez autocytowati) i indeksu Hirscha:
. listy wynahzkow, patent6w, opracowai wdro2eniowych;
o informacji o kierowaniu lub udziale w projektach badawczych;
o informacji o odbytych sta2ach naukowych:
o informacji o uzyskanych nagrodach i wyr6inieniach.
6. Dwie opinie/referencj e

Vn. Termin skladania dokument6w uply,rva w dniu | 5 gnrdnia 20 | 7 r.

VIII. W tzkcie trwania postgpowania konkursowego wybrani kandydaci mog4 byc poproszeni na rozrnowg
kwalifikacyjnq.

IX. Konkurs zostanie rozstrzygnigty do dnia 22 gnrdnia 2017 r.

Dodatkowych informacji udziela prof. dr hab. J. Ciesiolka (e-mail: Jerzy.Ciesiolka(@ibch.poznan.pl)
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