
 

 

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu 

    zatrudni osobę na stanowisko: biolog – umowa o pracę 

 

Opis stanowiska: 
1. przygotowanie materiału roślinnego do badań, 

2. obsługa urządzeń laboratoryjnych (np. termocyklery, wirówki, autoklaw, mikroskop optyczny, 

aparat do elektroforezy), 

3. opracowywanie wyników, 

4. zamawianie odczynników i materiałów niezbędnych do pracy, 

5. przygotowywanie odczynników do analiz, 

6. przygotowanie preparatów mikroskopowych, 

7. wyjazdy polowe, praca w szklarni, uczestnictwo w zbiorach nasion lub tkanek roślinnych. 

 

Poszukujemy osób: 

 mających ukończone studia kierunkowe z biologii lub biotechnologii (magister), 

 mających doświadczenie w pracy laboratoryjnej, 

 posługujących się językiem angielskim w stopniu dobrym, 

 posługujących się programami Microsoft Office (Excel, Word,  Power Point) w stopniu bardzo 

dobrym. 

 ze znajomością technik badawczych z zakresu biologii molekularnej (analizy markerów 

molekularnych, znajomość techniki Real-Time PCR/izolacji DNA/RNA);  

 z umiejętnością obsługi mikroskopu, 

 ze znajomością podstawowych narzędzi do analiz bioinformatycznych. 

 

Oferujemy: 
 umowę o pracę na okres 1 roku, 

 stałe wynagrodzenie,  

 pracę w zespole naukowym, 

 możliwość rozwoju zawodowego, 

 pakiet socjalny. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: work@igr.poznan.pl wpisując w temacie: 

„Biolog” do dnia 6 grudnia 2019 roku. 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy 

o dopisanie następującej klauzuli: " „Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w przesłanej dokumentacji konkursowej dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. W sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018.1000). 

Jednocześnie wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej dokumentacji 

konkursowej, na potrzeby przyszłych rekrutacji.” 

Na podstawie 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 (dalej zwane RODO), Instytut Genetyki Roślin PAN (zwany dalej „Instytutem”) informuje, 

że: 

a) administratorem danych osobowych pozyskanych, gromadzonych i przetwarzanych w ramach realizacji niniejszej umowy 

jest Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, ul. Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań, 

b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, jest 

możliwy pod adresem e-mail: iodo@igr.poznan.pl, 

c) podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) i c) Rozporządzenia, o którym mowa powyżej, 

d) wszelkie dane osobowe przekazane Instytutowi, przechowywane będą przez okres trwania umowy oraz przez okres 5 lat po 

jej zakończeniu, 

e) w odniesieniu do pozyskanych danych osobowych, Instytut nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, 

f) Pracownikowi przysługuje prawo do: 

-   na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, 

-   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; 

-   na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

-   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pracownik 

uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Instytut narusza przepisy RODO. 
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