JOB OFFER FORM FOR EURAXESS
Formularz oferty pracy do portalu Euraxess
Formularz proszę wypełnić w języku angielskim.

Title
Nazwa stanowiska
Offer Description
Szczegóły oferty

Researcher Profiles (please
tick only one)
Profil naukowca (proszę wybrać
jeden)

Research field
Dziedzina/dyscyplina naukowa
Type of contract
Rodzaj umowy
Job status
Wymiar etatu
Application deadline
Termin nadsyłania zgłoszeń
Envisaged job starting date
Proponowana data rozpoczęcia
pracy
How to apply
Sposób nadsyłania zgłoszeń

Number of positions available
Liczba wolnych etatów
Place of work (name and
address)
Miejsce pracy (nazwa i adres)

BASIC INFORMATION
INFORMACJE PODSTAWOWE
Assistant

Delivering academic lecture and research work in microbiology and
biotechnology

X First Stage Researcher (R1)
(Naukowcy do uzyskania stopnia naukowego doktora)
☐ Recognised Researcher (R2)
(Posiadacz stopnia naukowego doktora lub jego odpowiednika, nie będący
samodzielnym pracownikiem naukowym)
☐ Established Researcher (R3)
(Naukowcy, którzy osiągnęli poziom samodzielności)
☐ Leading Researcher (R4)
(Naukowcy kierujący obszarem badawczym)
Biology
X job contract (umowa o pracę)
☐ other ………………………
(inne ………………………..)
Xfull-time (pełny)
☐ part-time – please specify………………………
(niepełny – proszę wpisać jaki………………….)

Jan Kochanowski University
Institute of Biology
Uniwersytecka 7 (formal Świętokrzyska) 15
25-406 Kielce, Poland
1
Jan Kochanowski University in Kielce
Institute of Biology

Education
Wykształcenie
Skills/Qualifications
Umiejętności/Kwalifikacje

Specific Requirements
Wymagania szczególne

Benefits for candidate
Korzyści dla kandydata

REQUIREMENTS
WYMAGANIA
M.Sc. in Biology/Biotechnology
Potential Candidate need to documented her/his scientific activities. It is
expected that She/He have experience in the laboratory techniques
dealing with antigen-antibodies detection by immunochemical and inferred spectroscopy methods. Basic skills of microbiological and genetically
methods are required.
Experience in obtaining external financing sources are in plus.

Conducting research in his/her subject, working with scientifically motivated
group.

Osoba sporządzająca ofertę:
…Professor Wieslaw Kaca…

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY – ART. 13 RODO*
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul.
Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail: kancelaria@ujk.edu.pl. Administrator informuje, że:
1) Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22(1)
Kodeksu pracy**), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit.
a RODO); Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników,
jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); jeżeli w dokumentach zawarte są dane,
o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2
lit. a RODO),
2) dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na
wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji – przez okres 9 miesięcy,
3) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi
administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się
z przetwarzaniem danych osobowych,
4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

5) posiada Pani/Pan prawo do odwołania zgody w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na
podstawie zgody; odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na
podstawie zgody, które nastąpiło przed jej odwołaniem; zgodę można odwołać w dowolnym czasie pisząc
na ww. adres e-mail na ww. adres pocztowy,
6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,
7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest
niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym; podanie przez Panią/Pana innych danych jest
dobrowolne,
8) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować
z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.
* Rozporządzenie 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)
** Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.)

W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych naborach prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych
następującej klauzuli:
,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach
pracowników prowadzonych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369
Kielce, przez okres najbliższych 9 miesięcy.”
W przypadku zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych danych obejmujących szczególne kategorie danych,
o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane o stanie zdrowia) prosimy o dołączenie następującej klauzuli:
,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5
szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zamieszczonych w moich dokumentach
aplikacyjnych.”

