Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 3/2018
Dyrektora IRS

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko naukowe – ASYSTENTA
DYR. 022-7/18
Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w
Olsztynie ogłasza konkurs, na stanowisko ASYSTENTA w Zakładzie Akwakultury
w Olsztynie.
Do konkursu mogą przystąpić osoby które spełniają wymogi art. 43 ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych oraz odpowiadają następującym
kryteriom kwalifikacyjnym:
1. Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplina rybactwo;
2. Co najmniej trzyletni okres zatrudnienia na stanowisku inżynieryjno-technicznym lub asystenta
w jednostce naukowej związanej z akwakulturą;
3. Autorstwo lub współautorstwo co najmniej 10 recenzowanych artykułów naukowych
dotyczących akwakultury, opublikowanych w czasopismach naukowych posiadających
współczynnik wpływu (impact factor (IF)), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports
(JCR). W co najmniej 3 publikacjach jako pierwszy autor.
4. Udział w realizacji projektów badawczych (NCN, NCBR, programu UE), w tym pełnienie
funkcji kierownika projektu badawczego;
5. Autorstwo lub współautorstwo co najmniej 3 wzorów użytkowych lub patentów;
6. Autorstwo lub współautorstwo co najmniej 3 udokumentowanych wdrożeń w obiektach
akwakultury;
7. Doświadczenie, potwierdzone dorobkiem naukowym, związane z produkcją materiału
zarybieniowego ryb okoniowatych;
8. Doświadczenie związane z obsługą systemów recyrkulacyjnych;
9. Znajomość metod statystyki matematycznej stosowanych w badaniach doświadczalnych;
10. Udział w komitecie organizacyjnym co najmniej 2 konferencji naukowych;
11. Ukończenie szkolenia dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem
zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych;
12. Dobra znajomość języka polskiego;
13. Dobra znajomość języka angielskiego.

Dokumenty wymagane od kandydatów:
1.

Podanie o przyjęcie do pracy – w przypadku nowego pracownika;

2.

Wniosek o zatrudnienie na stanowisko będące przedmiotem konkursu;

3.

CV wraz z opisem dotychczasowych badań;

4.

Kwestionariusz osobowy;

5.

Dokumenty potwierdzające wykształcenie;

6.

Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia dla osób wykonujących czynności
związane z wykorzystaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych;

7.

Wykaz publikacji;

8.

Opinia o kandydacie bezpośredniego przełożonego z jednostki naukowej;

9.

Oświadczenie kandydata:
- że w razie wygrania konkursu Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza
będzie jego podstawowym miejscem pracy,
- o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe,
- o akceptacji warunków konkursu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla
celów konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)).

Dokumenty należy złożyć:
w Instytucie Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie:
ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn
z dopiskiem „Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Akwakultury”.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 15 lutego 2018 roku. (decyduje data wpływu do IRS)
Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez komisję powołaną przez Dyrektora Instytutu, zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Wynik konkursu będzie znany nie później niż w dniu 15 marca 2018 roku.
Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Podpisał:
Dyrektor Instytutu
Prof. dr hab. Arkadiusz Wołos

