Kierownik Projektu – prof. dr hab. inż. Karol Grela
Project Manager – prof. Karol Grela
Kierownik Zespołu III, Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Head of Group III, Institute of Organic Chemistry Polish Academy of Sciences
poszukuje kandydatów do pracy w ramach projektu badawczego:
is looking for candidates 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

na stanowisko:
position:

Post-Doc (1)
Post-Doc (1)
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 with
transitional metals;
 biegła znajomość języka angielskiego;
 very good knowledge 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);


Umowa o pracę, pensja wynosi 8300 PLN brutto/miesiąc na 12 miesięcy
Contract of employment, salary is 8300 PLN gross/month for 12 months
Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie kompletu dokumentów
(CV, list motywacyjny, kopia dyplomu doktorskiego, co najmniej jeden list rekomendacyjny) na
adres mailowy icho-s@icho.edu.pl lub dostarczenie ich do Sekretariatu Instytutu Chemii
Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa. Aplikacje przyjmujemy do
21.01.2018.
Candidate should send all required documents (CV, Cover Letter, copy of PhD diploma, at least
one Recommendation Letter) together as one e-mail letter by 21st Jan 2018 to icho-s@icho.edu.pl
or to deliver them to the Sekretariat Instytutu Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01224 Warszawa.

