
 
 

 

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY 
Zakład Immunologii Centrum Biostruktury  

 
ogłasza konkurs na pracownika po uzyskaniu stopnia naukowego doktora  

typu post-doc (asystent naukowy)  

  w obszarze badawczym: doświadczalna onkologia 
 
Poszukujemy osoby, zainteresowanej udziałem w projekcie badawczym w ramach programu 
OPUS 6 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Zbadanie roli arginaz 
pochodzenia nowotworowego i egzosomalnego w unikaniu przeciwnowotworowej 
odpowiedzi immunologicznej w raku jajnika”, kierownik projektu: dr. Małgorzata 
Czystowska-Kuźmicz 
 
 
Wymagane doświadczenie w zakresie: 

 hodowli ludzkich i zwierzęcych pierwotnych i ustalonych linii komórek nowotworowych 

 przeprowadzania funkcjonalnych testów komórkowych i cytometrii przepływowej 

 przygotowywania konstruktów do ekspresji/wyciszenia wybranych genów w komórkach E. coli 
i komórkach ssaków 

 podstawowych technik biologii molekularnej (Western blotting, PCR, real-time PCR, ELISA) 
 
Kandydaci posiadający doświadczenie w prowadzeniu doświadczeń in vivo w mysim modelu 
nowotworów będą preferowani. 

 
Wymagania: 

 stopień doktora biologii, nauk medycznych lub pokrewny  

 co najmniej 2 bardzo dobre publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej 

 biegła znajomość języka angielskiego 

 umiejętność pracy zespołowej 
 
Warunki zatrudnienia 

 wynagrodzenie: 5 000 PLN brutto  

 forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony na pełen etat 

 data rozpoczęcia pracy: październik 2014  

 okres pracy przy projekcie:  33 miesiące 
 
Wymagane dokumenty: 

 list motywacyjny 

 CV 

 spis publikacji naukowych 

 opinie dwóch samodzielnych pracowników naukowych 

 dokument poświadczający uzyskanie stopnia doktora 
Prosimy o zawieranie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.). 
 
Zgłoszenia należy przesyłać na adres: 
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Immunologii Centrum Biostruktury, ul. Banacha 1a, 
budynek F, 02-097 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: mczystowska@wum.edu.pl. 
 
Termin składania dokumentów upływa z dniem 15 października 2014 r. 
Na podstawie analizy nadesłanych dokumentów wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę 
kwalifikacyjną. 


