
 
 

 
 

 

Politechnika Krakowska 

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO PRACY  

samodzielny referent techniczny na okres 36 miesięcy,  

4 stanowiska W WYMIARZE 0,5 ETATU,  

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej,  
Instytut Inżynierii Materiałowej 

 
W ramach projektu Wielofunkcyjne kompozyty aktywne biologicznie  

do zastosowań w medycynie regeneracyjnej układu kostnego 
 

Projekt jest realizowany w ramach programu TEAM-NET  
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 

 
 

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  

Osoba odpowiedzialna za prace związane z zamawianiem i odbiorem odczynników, 

surowców, sprzętu laboratoryjnego i urządzeń, utrzymaniem i konserwacją sprzętu 

laboratoryjnego oraz odpowiedzialna za archiwizację i segregację dokumentacji powstałej w 

toku realizacji projektu, realizacja  prac i analiz laboratoryjnych. 

2. Niezbędne wymagania:  

a) wykształcenie: wykształcenie wyższe, ukończone studia magisterskie na kierunku 

technologia chemiczna, inżynieria materiałowa, biotechnologia lub pokrewnym 

b) doświadczenie w pracy laboratoryjnej np.: odbyte staże/praktyki naukowe i/lub 

przemysłowe. Umiejętność posługiwania się aparaturą badawczą m.in. do 

spektroskopii UV-VIS, FT-IR, badań wytrzymałościowych i przeprowadzania badań 

inkubacyjnych, umiejętność obróbki i analizy wyników badań spektroskopii (FT-IR, 

UV-Vis), SEM, badań wytrzymałościowych, badań inkubacyjnych 

3. Dodatkowe wymagania:  

a) dodatkowe kwalifikacje: znajomość oprogramowania biurowego (np.: MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint) oraz programów do analizy wyników badań 

b) znajomość języków obcych: znajomość języka angielskiego na poziomie 

umożliwiającym analizę literatury specjalistycznej i instrukcji obsługi aparatury 

badawczej (potwierdzona certyfikatami językowymi lub stażem naukowym lub 

artykułem naukowym – autor korespondencyjny lub oceną w indeksie) 

c) doświadczenie w pracy laboratoryjnej potwierdzone publikacjami naukowymi / 

branżowymi (proszę załączyć skany pierwszych stron artykułów) 



 
 

 
 

4. Wymagane dokumenty:  

o szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);  

o list motywacyjny;  

o kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;  

o kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;  

o kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, doświadczenie 

zawodowe, nabyte umiejętności.  

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych 

przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 7:00-15:00 

w terminie do 16.09.2019 r. 

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: 

dotyczy konkursu na stanowisko samodzielny referent techniczny  

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz 

prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego 

kandydata.  

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy 

ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach  07-11.10.2019 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane  

w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.  

 

 

 


