Konkurs na stanowisko post-doc w ramach projektu OPUS
finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki
Nazwa jednostki: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Centrum Zaawansowanych Technologii, P-ń
Nazwa stanowiska: post-doc
Liczba etatów: 1
Celem konkursu jest wyłonienie post-doc’a, który będzie prowadził badania naukowe w ramach
projektu OPUS „Nowe funkcjonalizowane heterosilseskwioksany jako prekursory materiałów
hybrydowych - synteza i charakterystyka” Umowa nr UMO-2017/27/B/ST5/00149
Wymagania:
1. Stopień naukowy doktora nauk chemicznych lub dziedzin pokrewnych
2. doświadczenie badawcze związane z katalizą homogeniczną, syntezą i charakterystyką związków
metaloorganicznych;
3. znajomość zagadnień dotyczących chemii metaloorganicznej
4. predyspozycje do pracy naukowo-badawczej; duża samodzielność, kreatywność i wysoka
motywacja w realizacji postawionych zadań i celów badawczych
5. dobra znajomość języka angielskiego
6. umiejętność pracy w grupie
Opis zadań:
Celem naukowym projektu zatytułowanego: „Nowe funkcjonalizowane heterosilseskwioksany jako
prekursory materiałów hybrydowych - synteza i charakterystyka” jest opracowanie metod syntez
nowych funkcjonalizowanych heterosilseskwioksanów zawierających atomy boru, germanu, cyny,
fosforu i antymonu oraz badanie ich właściwości. W ramach realizacji projektu osoba zatrudniona
będzie prowadziła badania naukowe obejmujące ww. zagadnienia.
Termin składania ofert: 25 sierpnia 2018
Forma składania ofert: e-mailowo
Wysokość wynagrodzenia: ok. 4 000 PLN / miesięcznie
Warunki zatrudnienia:
Zaplanowano 1 stanowisko post-doc w czasie trwania projektu
Osoba z tytułem doktora będzie zaangażowana w realizację zagadnień badawczych w Projekcie w
pełnym wymiarze godzin i będzie otrzymywała wynagrodzenie przez okres 24 miesięcy.
Wynagrodzenie będzie wypłacane co miesiąc na podstawie umowy o pracę pomiędzy instytucją
przyjmującą i pracownikiem.
Wymagane dokumenty:
1. Życiorys zawodowy (CV)
2. List motywacyjny
3. Kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora (lub tytułu magistra wraz z informacją
od promotora o planowanym terminie obrony pracy doktorskiej).
4. Informacje o dorobki naukowym
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji
6. Oświadczenie o gotowości rozpoczęcia realizacji zadań w Projekcie od dnia 1 października 2018 r.

Dodatkowe informacje:
Dokumenty aplikacyjne należy składać w e-mailowo na adres: Bogdan.Marciniec@amu.edu.pl, do dnia
25 sierpnia 2018, podając w tytule wiadomości : „OPUS14-post-doc”.
Komisja konkursowa przeprowadzi z kandydatami rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się po
zamknięciu terminu składania aplikacji. Kandydaci zostaną indywidualne poinformowani o wynikach
pierwszego etapu rekrutacji oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych.
Ewentualne pytania należy kierować na adres e-mailowy : Bogdan.Marciniec@amu.edu.pl

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań.
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem
adresu e-mail: iod@amu.edu.pl.
3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane
stanowisko pracy.
4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z
dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu
rekrutacji.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów
upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby
upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków
służbowych.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa,
prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie
jest dobrowolne.
10. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu.

