Dziekan
Wydziału Chemii za zgodą Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta
w Katedrze Analizy Środowiska
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie „Prawo o
szkolnictwie wyższym” z dn. 27.07.2005 r. (Dz.U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz w
Statucie Uniwersytetu Gdańskiego § 89.
1. Tematyka
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie realizować zadania naukowo-badawcze związane
z wykorzystaniem cieczy jonowych w chemii analitycznej, w szczególności w ekstrakcji
pasywnej związków polarnych z wody techniką PASSIL.
2. Oczekiwania
Kandydaci na wyżej wymienione stanowisko powinni spełniać następujące wymagania:
• posiadać stopień magistra nauk chemicznych/ochrony środowiska nie dłużej niż dwa lata
• posiadać udokumentowany dorobek naukowy (przynajmniej dwie publikacje w artykułach o
zasięgu międzynarodowym) z zakresu chemii analitycznej, chemii środowiskowej lub badań
cieczy jonowych,
• posiadać znajomość metod i technik analitycznych, takich jak chromatografia cieczowa i
gazowa, spektrometria mas, technika POCIS, SPE, Chemcatcher
• posiadać doświadczenie w przeprowadzaniu testów ekotoksykologicznych
• posiadać wiedzę z zakresu chemii, fizykochemii i toksykologii cieczy jonowych
• posiadać wiedzę z zakresu chemicznych i toksykologicznych uwarunkowań obecności
polarnych zanieczyszczeń w środowisku
• posiadać doświadczenie w pracy w zespole naukowym (zatrudnienie w projekcie/staż/inne)
• posiadać umiejętność walidacji metod analitycznych, audytu w laboratoriach badawczych,
certyfikaty ISO z zakresu GLP lub odpowiednich
• wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym,
udokumentowaną odpowiednim certyfikatem
• posiadać umiejętność prezentacji wyników udokumentowaną abstraktami wystąpień ustnych
i posterowych
• posiadać umiejętność sprawnego tworzenia tekstów naukowych
• posiadać umiejętność analitycznego myślenia
• posiadać umiejętność szybkiego uczenia się oraz chęć zdobywania nowych umiejętności
• duża motywacja do pracy naukowej
• samodzielność i kreatywność
• zdolności organizacyjne
• posiadać umiejętność prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim
3. Wymagane dokumenty
Kandydaci powinni złożyć:
- podanie – zgłoszenie do konkursu kierowane do JM Rektora UG
- życiorys
- odpis dyplomu magisterskiego
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie
Działu Zarządzania Kadrami)
- informację o osiągnięciach naukowych

Termin zgłaszania upływa z dniem 12.08.2017 r.
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego,
ul. Wita Stwosza 63,
80-308 Gdańsk, pok. C110, tel. 58 523 50 10
Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

