KONKURS NA STANOWISKO DOKTORANTA- STYPENDYSTY W PROJEKCIE

LIDER XI
Nazwa jednostki: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Zakład
Chemii i Technologii Związków Krzemu

Nazwa stanowiska: Doktorant- stypendysta (2 osoby)

Wymagania:
•

ukończone studia magisterskie ( lub równoważne) w dziedzinie chemii bądź innej
dziedzinie pokrewnej;

•

status doktoranta (w momencie aplikowania);

•

doświadczenie w pracy w laboratorium chemicznym;

•

mile widziane doświadczenie w zakresie syntezy związków krzemoorganicznych,
metaloorganicznych bądź organicznych;

•

dodatkowym atutem będzie doświadczenie aplikacyjne np. z zakresu wytwarzania
powłok ochronnych;

•

dobra znajomość podstawowych technik analitycznych (np. IR, NMR, chromatografia,
SEM, AFM);

•

obsługa komputera, pakietu MS Office, programów do tworzenia wzorów chemicznych
typu ChemOffice;

•

bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

•

motywacja do pracy naukowej, samodzielność, samoorganizacja;

•

komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

Opis zadań:
Kandydat(ka) będzie brać udział w realizacji zadań przewidzianych w ramach projektu LIDER
XI, nr LIDER/5/0011/L-11/19/NCBR/2020 Opracowanie skutecznej metody wytwarzania
powłoki przeciwdziałającej powstawaniu korozji biologicznej w oparciu o dwufunkcyjne
związki krzemoorganiczne.
Projekt ma charakter syntetyczno- aplikacyjny.

Termin składania ofert: nabór ciągły

Forma składania ofert: email: joanka@amu.edu.pl

Warunki zatrudnienia:
Warunkiem ubiegania się o stypendium naukowe jest posiadanie statusu doktoranta w Szkole
Doktorskiej przy Szkole Nauk Ścisłych UAM. Osoba pobierająca stypendium naukowe będzie
odpowiedzialna za realizowanie prac badawczych w ramach projektu NCBR (Lider XI).
Okres zatrudnienia: maksymalnie luty 2024
Wysokość stypendium naukowego: 1500 PLN brutto (dodatkowo do stypendium
doktoranckiego/Szkoły Doktorskiej)

Wymagane dokumenty:
•

CV wraz z dorobkiem naukowym;

•

List motywacyjny z opisem kwalifikacji;

•

Certyfikaty świadczące o stopniu znajomości języków obcych;

•

Oświadczenie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich
przetwarzanie na potrzeby rekrutacji (wzór dostępny poniżej);

Dodatkowe informacje:
•

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres kierownika- dr Joanna
Karasiewicz (joanka@amu.edu.pl)

•

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z kierownikiem projektu
(joanka@amu.edu.pl).

•

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, której forma będzie
uzależniona od aktualnej sytuacji epidemiologicznej. O terminie i formie
przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą
mailową. Konkurs zostanie zakończony po znalezieniu odpowiednich kandydatów.

KLAUZULA ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań w celu przeprowadzenia procesu
rekrutacji oraz wybrania stypendysty. Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach.
Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

.....................................

..............................................................................................

(miejscowość i data)

(podpis osoby biorącej udział w rekrutacji

