
 

  

 

Oferta pracy dla pracownika inżynieryjno-technicznego w projekcie 

Team Tech finansowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej 

Nazwa stanowiska: Pracownik inżynieryjno-techniczny/technik 

Dziedzina: Chemia organiczna  

Miejsce realizacji projektu: Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 

Sposób wynagradzania: Umowa o pracę 

Kwota wynagrodzenia: 3000 PLN/miesięcznie (brutto) 

Data rozpoczęcia pracy: 16 wrzesień 2019/31 styczeń 2020 

Okres zatrudnienia: 4,5 miesiąca 

Liczba ofert pracy: 1  

Kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Karol Grela  

Tytuł projektu: Kataliza dla Przemysłu Chemicznego XXI Wieku  

Opis projektu: Celem projektu jest przełamanie szeregu barier, które obecnie uniemożliwiają szerokie 
zastosowanie reakcji metatezy olefin w produkcji chemicznej, zintensyfikowanie tej produkcji, uczynienie jej 

bardziej przyjazną dla środowiska, bardziej selektywną, dostępną, itd. Środkiem do tego celu będzie między innymi 
opracowanie nowych immobilizowanych („zakotwiczonych”) kompleksów rutenu jako katalizatorów metatezy.  

Zadania: Do głównych zadań technika będzie należało monitorowanie stanu i destylacja rozpuszczalników, 
monitorowanie stanu materiałów zużywalnych oraz odpadów, prowadzenie prostych syntez organicznych, m.in. 
związków modelowych wykorzystywanych przez pozostałych wykonawców projektu oraz wykonywanie analiz. 

Oczekiwania wobec kandydatów:  

• Technik chemik i/lub tytuł licencjata, inżyniera lub magistra chemii 
• Dobra znajomość podstawowych technik laboratoryjnych oraz analitycznych 

• Znajomość baz danych (Reaxys, SciFinder) 
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego 
 

Lista wymaganych dokumentów:   

• CV 

• List motywacyjny 
 

Adres przesyłania zgłoszeń: Zgłoszenia proszę przynieść do Sekretariatu Laboratorium Syntezy 
Metaloorganicznej, CNBCh UW, ul. Żwirki i Wigury 101 pok. 3.31 lub wysłać na adres mailowy: 
karol.grela@gmail.com. Wyboru kandydatów dokona komisja konkursowa zgodnie z dokumentacją konkursową 
Programu TEAM-TECH, konkurs nr 1/2016. 

Termin składania zgłoszeń: 08.09.2019 r. do godz. 23:59 

Zastrzegamy sobie prawo do powiadomienia tylko wybranych kandydatów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz do zaproszenia 

tylko wybranych kandydatów na rozmowę. W przypadku nie podpisania umowy przez kandydata, w związku z rezygnacją, zastrzegamy sobie 
prawo wyboru następnego kandydata z listy rankingowej. 

 

Aby umożliwić przetwarzanie danych osobowych, prosimy o dołączenie do aplikacji następującego oświadczenia:  



 

  

   

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

KLAUZULA INFORMACYJNA  

 
Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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), Uniwersytet Warszawski informuje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski  

z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania 

danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 

iod@adm.uw.edu.pl;  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania 

pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim; 

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych 

osobowych; 

5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane 

przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie; 

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;  

7. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie 

danych osobowych; 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie; 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

KLAUZULA ZGODY 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie 

Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia 

umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. 

Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych 

osobowych jest dobrowolne.  

 

.....................................                                                   ...................................................................... 

(miejscowość i data)                  (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 
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