
 
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

 

INSTYTUCJA: Kardio-Med. Silesia Sp. z o.o. 

MIASTO: Zabrze 

STANOWISKO: asystent naukowy w ramach projektu badawczego 

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki medyczne 

ATA OGŁOSZENIA: 26 kwiecień 2016 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16 maj 2016 

LINK DO STRONY: www.kmptm.pl 

SŁOWA KLUCZOWE: komórki macierzyste, hodowla komórek, zaburzenia sercowe,  

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):  

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 
27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz.1365) oraz odpowiadają następującym 
kryteriom kwalifikacyjnym: 

- posiadają stopień naukowy doktora lub ukończoną pracę doktorską (poświadczoną przez 
promotora), 

- posiadają osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami w międzynarodowych 
czasopismach specjalistycznych; 

- posiadają znajomość technik badawczych i doświadczenie w prowadzeniu badań 
eksperymentalnych, w szczególności: 

a) dobrą praktyczną znajomość metod hodowli komórek;  
b) dobrą praktyczną znajomość metod badania ekspresji genów: metody RT-PCR w 

czasie rzeczywistym, technik ELISA, Western blot;  
c) dobrą praktyczną znajomość technik immunocytochemicznych oraz 

immunofluorescencyjnych;  
d) doświadczenie w zakresie technik inżynierii genetycznej (konstrukcja wektorów 

plazmidowych, konstrukcja i produkcja wektorów wirusowych); techniki 
transfekcji i transdukcji różnych typów komórek; 

e) doświadczenie w badaniach na komórkach macierzystych: fenotypowanie 
i różnicowanie tkankowych komórek macierzystych;   

f)  pożądana znajomość technik uzyskiwania indukowanych pluripotencjalnych 
komórek macierzystych;  

g) pożądana znajomość technik cytometrii przepływowej.  
- posiadają praktyczną znajomość programów: Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft 

Power Point, GraphPad, poczta elektroniczna, bazy danych genów 
- biegle posługują się  językiem angielskim, 
- biorą czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na 

konferencjach i sympozjach,  
- przedłożą pozytywną opinię opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach do 

pracy naukowej i dydaktycznej 



 
Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w następujące dokumenty: 
1) podanie, 
2) życiorys, 
3) kwestionariusz osobowy, 
4) odpis dyplomu magisterskiego/ doktorskiego lub oświadczenie promotora o ukończeniu/stopniu 

zaawansowania rozprawy doktorskiej,  
5) autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe 

kandydata, 
6) wykaz publikacji oraz kopie/pdf opublikowanych prac 
7) opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego,  
8) oświadczenie o znajomości języka angielskiego, 
9) oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony 

prawnej dóbr intelektualnych. 
 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 16 maja 2016 roku. 

Kardio-Med Silesia Sp. z o.o. nie zapewnia mieszkań. 

 

Na podaniu należy dopisać: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). 
 
Podania należy składać w postaci pliku pdf przesłanego na adres: Prof. dr hab. Józef Dulak, dyrektor 
naukowy KMS, email: j.dulak@kmptm.pl  oraz w formie wydrukowanej przesłanej na adres: 

Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze. 
Nadesłane materiały nie będą zwracane.  
 
KMS zastrzega sobie prawo zaproszenia wybranych osób na rozmowę kwalifikacyjną.  
 
KMS może unieważnić konkurs bez podania przyczyn.    

 


