
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

poszukuje osoby na stanowisko 
 

Pracownik naukowo – techniczny  
w  

Zakładzie Patofizjologii Starzenia i Chorób Cywilizacyjnych 

 
Do najważniejszych zadań na tym stanowisku będzie należało: 

 nadzór nad zasobami magazynowymi jednostki 

 odbieranie materiału biologicznego ze współpracujących szpitali i zakładanie hodowli 

komórkowych 

 nadzór nad aparaturą naukowo-badawczą 

 udział w realizacji projektów naukowych  

 poszerzanie wiedzy w oparciu o literaturę naukową  

 poszerzanie umiejętności eksperymentalnych poprzez udział w kursach i szkoleniach 

 prezentacja wyników badań na konferencjach naukowych 

 

Od kandydatów oczekujemy:  

 wykształcenia wyższego w obszarze analityki medycznej, biotechnologii lub biologii 
eksperymentalnej 

 
Dodatkowym atutem będą następujące umiejętności zawodowe:  

 prowadzenie hodowli komórek ssaczych 

 badania immunoenzymatyczne ELISA 

 obsługa cytometru przepływowego 

 elektroforeza PAGE, western blot, izolacja kwasów nukleinowych, RT-qPCR 

 badania immunofluorescencyjne 

 Oferujemy: 

 możliwość prowadzenia badań naukowych w prężenie rozwijającym się zespole, jednym z 
wiodących w Polsce w zakresie badań nad starzeniem komórkowym i patogenezą przerzutów 
nowotworowych. Tematyka badań – mechanizmy starzenia się komórek; badania związków 
między procesem starzenia komórkowego a przerzutami komórek raka jajnika; badania 
molekularnych mechanizmów rozwoju wznowy raka jajnika; badania nad wpływem 
nadciśnienia tętniczego i terapii hipotensyjnej na proces starzenia się komórek śródbłonka 
naczyniowego 

 

 kandydat będzie miał zapewnioną opiekę naukową, udział w projektach naukowych, 
możliwość udziału w konferencjach naukowych i szkoleniach; udział w publikacjach naukowych 

 otwarte możliwości dalszego rozwoju akademickiego, w tym przygotowania rozprawy 
doktorskiej 

 
Kandydatów zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej 
Zakładu: www.zpscc.ump.edu.pl 

 



Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów ( CV, list motywacyjny, referencje ) na 

adres: kadry.rekrutacja@ump.edu.pl 

z dopiskiem Pracownik naukowo – techniczny w ZPS i CC 

 

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 

mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Pracownik 

naukowo - techniczny w Zakładzie Patofizjologii Starzenia i Chorób Cywilizacyjnych oraz przyszłych 

rekrutacji prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. 

Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zapoznałem/am się z załączoną w 

ofercie pracy klauzulą informacyjną.” 

 

Klauzula informacyjna: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10,  61-701 Poznań. 

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z ich przetwarzaniem można się kontaktować za pomocą e-mail: iod@ump.edu.pl 

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane 

stanowisko. 

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 lit. a 

ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 o ochronie danych 

osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22-1 Kodeksu Pracy z dn. 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 

z 1998 r. N21, poz. 94 z późn.zm.). 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 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. 

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 i 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. 
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