Kierownik Projektu – prof. dr hab. inż. Karol Grela
Project Manager – prof. Karol Grela
Kierownik zespołu III Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Head of Group III, Institute of Organic Chemistry Polish Academy of Sciences
poszukuje kandydatów na stanowisko POST-DOC (1) do pracy w ramach projektu badawczego:
is looking for candidates for the POST-DOC (1) position to work in a scientific project:
„Nowe układy katalityczne selektywnej semi-hydrogenacji alkinów”
„New catalytic systems for selective alkynes semi-hydrogenation.”
program OPUS finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
programme OPUS supported by National Science Centre
wymagania:
requirements:















tytuł doktora nauk chemicznych (lub pokrewnych) uzyskany nie później niż 7 lat przed
zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany
termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy
PhD degree in organic chemistry, organometallic chemistry or similar (PhD defended not later
than 7 years ago according to NCN regulations (www.ncn.gov.pl) or date of defense before
starting the job)
doskonała znajomość chemii organicznej, syntezy organicznej, katalizy z użyciem metali
przejściowych
very good knowledge of organic synthesis or organometallic chemistry and catalysis using
transitional metals
biegła znajomość języka angielskiego
very good command of English
dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach
scientific achievements documented by publications in recognized journals
doświadczenie w pracy laboratoryjnej (mile widziane doświadczenie w pracy z
wykorzystaniem techniki Schenka lub komory rękawicowej)
experience in laboratory work (appreciated work experience based at Schenck or glove box)
znajomość technik analitycznych (NMR, MS, IR)
knowledge of analytical techniques utilized in organic chemistry (NMR, MS, IR)

Wynagrodzenie wynosi ok. 7 980 PLN brutto/miesiąc na 9 miesięcy
The salary is approx. 7 980 PLN gross/month for 9 months

Oferujemy:
We offer:







pracę w młodym, ambitnym i dynamicznym zespole;
work in a young, ambitious and dynamically developing team;
pracę w nowocześnie wyposażonych laboratoriach;
work in fully equipped laboratories;
dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
a high degree of autonomy during work on the project;

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie kompletu dokumentów
(CV, list motywacyjny, kopia dyplomu doktorskiego, co najmniej jeden list rekomendacyjny) na
adres mailowy: rekrutacja@icho.edu.pl (w tytule maila wpisać „Rekrutacja – Prof. Grela”) lub
dostarczenie ich do Sekretariatu Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa.
Aplikacje przyjmujemy do 19.12.2018.
Candidates interested in the offer should send all required documents
(CV, Cover Letter, copy of PhD diploma, at least one Recommendation Letter) together as one e-mail
letter by 19.12.2018 to mail address: rekrutacja@icho.edu.pl (Subject: “Prof. Grela –
recruitment”) or to deliver them to the Sekretariat Instytutu Chemii Organicznej PAN ul.
Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa.

…………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie

……………………………………………..
data

ZGODA NA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
do celów prowadzenia procesów rekrutacyjnych (obecnych i przyszłych)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Chemii
Organicznej PAN z siedzibą w Warszawie, NIP: 5250008933 („Administrator Danych”)
zawartych w moim życiorysie (CV), w szczególności: imienia (imion) i nazwiska, imion
rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia
oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, w celu przeprowadzania procesu rekrutacji na
stanowisko wskazane w ogłoszeniu konkursowym, umożliwienia kontaktu ze mną, oceny
kwalifikacji, dopasowania oferty pracy i przekazywania informacji dotyczących procesu
rekrutacji.
Wiem, że w każdej chwili mogę wycofać zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych,
co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem
mojej zgody.
1.

obecnego procesu rekrutacji na ww. stanowisko,

(parafka)
2.

przyszłych procesów rekrutacji na ww. stanowisko przez okres 1 roku od dnia wyrażenia
zgody,

(parafka)
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania.

(parafka)

…………………………………………………………..

(podpis)

Ogólna klauzula informacyjna (rekrutacja)
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
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) – dalej RODO − informujemy, że:
I.

Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Chemii Organicznej PAN z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, NIP: 5250008933,
REGON: 000325848 („Administrator Danych”).

II.

Dane kontaktowe Administratora Danych
Z Administratorem Danych można się skontaktować:
1.
telefonicznie: +48 22 3432320;
2.
pod adresem e-mail: sekretariat@icho.edu.pl;
3.
pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Instytut Chemii Organicznej PAN,
ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa.

III.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/
Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich
praw:
1.
2.

IV.

pod adresem e-mail: iodo@icho.edu.pl;
pisemnie przesyłając korespondencję na adres: Instytut Chemii Organicznej PAN,
ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa.

Cele i podstawy przetwarzania
Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzania procesu
rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu konkursowym, umożliwienia kontaktu z
Panią/Panem, oceny kwalifikacji, dopasowania oferty pracy i przekazywania Pani/Panu
informacji dotyczących procesu rekrutacji, na podstawie:
1.
2.
3.

V.

Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego (art. 6 ust.
1 lit. c RODO);
prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit. f), którym
jest ocena zdolności i umiejętności w celu przedstawienia odpowiedniej oferty
rekrutacyjnej.

Odbiorcy danych
Pani/Pana dane w celu przeprowadzania procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w
ogłoszeniu konkursowym, umożliwienia kontaktu z Panią/Panem, oceny kwalifikacji,
dopasowania oferty pracy i przekazywania Pani/ Panu informacji dotyczących procesu
rekrutacji, mogą być udostępnione:
1.

podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (sądy, organy
państwowe);

2.
3.
VI.

podmiotom świadczącym usługi księgowe, informatyczne, marketingowe,
komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;
podwykonawcom i innym podmiotom, z którymi Administrator Danych
współpracuje.

Prawo do cofnięcia zgody
W każdej chwili przysługuje Pani/ Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie
Pani/ Pana danych osobowych poprzez przesłanie takiego żądania do Administratora
Danych na adres e-mail: lub na adres korespondencyjny Administratora Danych.
Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie Pani/ Pana zgody przed jej wycofaniem.

VII.

Prawo do sprzeciwu
Może Pani/ Pan, w każdym czasie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/ Pana
danych osobowych: poprzez e-mail lub telefonicznie.

VIII. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Administrator Danych nie przekazuje Pani/ Pana danych poza Europejski Obszar
Gospodarczy.
IX.

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe Administrator Danych będzie przetwarzać przez okres
realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie
Pani/Pana danych w przyszłych procesach rekrutacji przez okres 1 roku od dnia
wyrażenia zgody.

X.

Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/ Panu:
1.

prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;

2.

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3.

prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, aby były przetwarzane
dane osobowe można żądać ich usunięcia);

4.

prawo do ograniczenia przetwarzania danych (można żądać ograniczenia
przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub
wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli posiadane dane są nieprawidłowe lub
przetwarzane są bezpodstawnie; lub jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe z uwagi
na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);

5.

prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego
danych osobowych dostarczonych na podstawie zgody; można też zlecić
przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);

6.

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane są przetwarzane
niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw może Pani/ Pan skierować żądanie pod adres email: lub
udać się do siedziby Administratora Danych. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/
Pana uprawnień, Administrator Danych będzie musiał odpowiednio Panią/ Pana
zidentyfikować.
XI.

Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do przeprowadzania
procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu konkursowym, umożliwienia
kontaktu z Panią/ Panem, oceny kwalifikacji, dopasowania oferty pracy i przekazywania
Pani/ Panu informacji dotyczących procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia na to
zgody – również w dalszych procesach rekrutacyjnych na stanowisko zgodne z
ogłaszanym konkursem przez okres 1 roku od dnia wyrażenia zgody.

