termin składania ofert: 15.06.2016 r.
Łódź, dn. 25.05.2016 r.

DYREKTOR INSTYTUTU PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO W ŁODZI
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA
W ZAKŁADZIE BIOTECHNOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA NBŚ

1. Badania naukowe i inne prace, w których będzie uczestniczył kandydat







Współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz z uczelniami wyższymi;
Inicjowanie i prowadzenie badań z zakresu nowoczesnych metod biologicznego oczyszczania
ścieków oraz utylizacji odpadów skórzanych;
Udział w badaniach naukowych dotyczących zastosowania alternatywnych substancji
barwiących do skór i tekstyliów;
Opracowywanie innowacyjnych, proekologicznych technologii garbarskich;
Przygotowywanie wniosków o finansowanie badań i ich realizacja;
Przygotowywanie raportów i publikacji naukowych.

2. Warunki, jakie powinien spełniać kandydat












Posiadanie stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie biotechnologia;
Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu hodowli osadu czynnego i oczyszczania
ścieków zawierających ciecze jonowe;
Znajomość metod oznaczania wybranych parametrów służących do kontroli pracy oczyszczalni
ścieków;
Udokumentowany dorobek naukowy w zakresie biologicznego oczyszczania ścieków
i biodegradacji ksenobiotyków (min. 5 publikacji w czasopismach z listy JCR, indeks Hirscha
min. 2);
Udokumentowany udział w projektach badawczych, finansowanych z NCN lub NCBiR,
dotyczących adaptacji osadu czynnego (przynajmniej jeden, w którym pełniło się funkcję
kierownika projektu);
Udokumentowana współpraca naukowo-badawcza z jednostkami zagranicznymi;
Udział w konferencjach naukowych krajowych oraz międzynarodowych;
Umiejętność samodzielnego wykonywania eksperymentów i przeprowadzania analizy
wyników;
Biegła znajomość języka angielskiego, w tym słownictwa technicznego.

3. Wymagane dokumenty







Podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta skierowane do Dyrektora Instytutu Przemysłu
Skórzanego – dr inż. Bogusława Woźniaka;
Życiorys;
Autoreferat, z opisem dotychczasowej pracy i osiągnięć;
Odpisy uzyskanych dyplomów;
Spis publikacji naukowych oraz konferencji;
Opinia przygotowana przez promotora.

4. Zgłoszenia na konkurs należy przesyłać na adres Instytut Przemysłu Skórzanego ul. Zgierska
73, 91-462 Łódź, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na adiunkta – NBŚ”
5. Termin zgłoszeń do konkursu upływa z dniem 15.06.2016 r.
6. Planowany termin zatrudnienia: 01.07.2016 r.
7. Wybrany kandydat zostanie zatrudniony zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy na czas
nieokreślony lub w ramach kontraktu terminowego.
8. Instytut Przemysłu Skórzanego nie zapewnia mieszkania.
Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Instytutu Przemysłu Skórzanego w Łodzi, tel. (42)
6756275, e-mail sekretariat@ips.lodz.pl oraz dr inż. Edyta Grzesiak p.o. z-ca Dyrektora ds. Nauki (42)
2536127, e-mail e.grzesiak@ips.lodz.pl

