
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

zatrudni  

Specjalistę naukowo – technicznego  

w Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej 
(umowa na zastępstwo/czas określony) 

 
Miejsce pracy: Poznań 

 

Zadania: 

 wykonywanie pomiarów w ramach badań naukowych i komercyjnych zlecanych do 

realizacji w Pracowni Badań Termicznych i Pracowni Rentgenowskiej w CITF w zakresie: 

o dyfrakcji rentgenowskiej na monokryształach i substancjach polikrystalicznych  

(dyfraktometry monokrystaliczny i proszkowy) 

o metod termicznych (skaningowa kalorymetria różnicowa DSC  

i termograwimetria TG) 

 pomoc doradcza i przeprowadzanie szkoleń  z wykorzystania aparatury badawczej 

wymienionej w punkcie powyżej osobom nie będącym pracownikami CITF 

 wykonywanie badań na dyfraktometrach w ramach komercyjnych usług oferowanych 

przez CITF 

 archiwizacja wyników prowadzonych badań 

 nadzór techniczny nad powierzoną aparaturą badawczą znajdującą się w Pracowni Badań  

Termicznych i Pracowni Rentgenowskiej w CITF 

 przygotowywanie zamówień na odczynniki i aparaturę badawczą związaną  

z funkcjonowaniem Pracowni Badań Termicznych i Pracowni Rentgenowskiej 

 opracowywanie standardowych procedur operacyjnych związanych  

z funkcjonowaniem Pracowni Badań Termicznych i Pracowni Rentgenowskiej 

 wykonywanie innych poleceń Dyrektora CITF, związanych z bieżącymi lub planowanymi 

zadaniami dotyczącymi funkcjonowania Pracowni Badań Termicznych  

i Pracowni Rentgenowskiej 

 

Oczekiwania: 

 doświadczenie na podobnym stanowisku 

 wykształcenie wyższe (mile widziane kierunki: chemia, fizyka) 

 znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) 

 znajomość pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych 

 zdolności analityczne 

 doskonała organizacja pracy i samodzielność 

 komunikatywność i umiejętność pracy w zespole 

 wysoka kultura osobista i pozytywne nastawienie do ludzi 



 łatwość w budowaniu i podtrzymywaniu pozytywnych relacji ze współpracownikami oraz 

klientami 

 inicjatywa i zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków 
 uczciwość i rzetelność 

 

Oferujemy: 

 zatrudnienie w ramach umowy o pracę na zastępstwo/czas określony 

 możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia zawodowego 

 regularnie wypłacane wynagrodzenie 

 pakiet świadczeń socjalnych (kartę uprawniającą do zakupu usług sportowo-
kulturalnych, dofinansowanie do wypoczynku, świadczenie świąteczne)  

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: 

kadry.rekrutacja@ump.edu.pl 

z dopiskiem Specjalista naukowo – techniczny w CITF 

 

 

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 Specjalista naukowo – 

techniczny w CITF 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. 

mailto:kadry.rekrutacja@ump.edu.pl


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. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV poprzez przycisk APLIKUJ 

 

 


