
OFERTA PRACY 

Nazwa stanowiska: Młodszy analityk danych badawczych w projekcie POPC "Dziedzinowe 

Repozytorium Otwartych Danych Badawczych"  

Sposób zatrudnienia: umowa o pracę na ½ etatu 

Kwota wynagrodzenia: 1400 PLN (brutto) 

Oczekiwana data rozpoczęcia pracy: maj 2021 

Okres zatrudnienia: 3 miesiące (z możliwością przedłużenia)  

Instytucja: Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 

Imię i nazwisko kierującego projektem: prof. Mirosław Gilski 

Tytuł projektu: "Dziedzinowe Repozytorium Otwartych Danych Badawczych" nr umowy 

POPC.02.03.01-00-0036/18-00 

 
Opis projektu: 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Chemii) ogłasza nabór na stanowisko: 

Młodszego analityka danych badawczych w projekcie POPC "Dziedzinowe Repozytorium Otwartych 

Danych Badawczych" nr umowy POPC.02.03.01-00-0036/18-00. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu jest jednym z partnerów projektu "Dziedzinowe Repozytorium Otwartych Danych 

Badawczych", realizowanego w ramach Działania 2.3.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Celem 

projektu jest stworzenie dziedzinowego repozytorium danych badawczych zawierającego m.in. surowe 

dane krystalograficzne w postaci synchrotronowych obrazów dyfrakcji promieni rentgenowskich na 

kryształach makromolekuł biologicznych. Bieżące zadania polegające na bieżącym prowadzeniu nowo 

powstałego repozytorium MX-RDR oraz jego promocja są koordynowane przez Zakład Krystalografii 

Wydziału Chemii UAM. Głównym partnerem projektu, zapewniającym infrastrukturę techniczną oraz 

obsługę informatyczną, jest Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i 

Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW). 

 

Oczekiwania wobec kandydatów:  
 

 znajomość podstaw rentgenografii i biokrystalografii 

 umiejętność programowania (Python / C / C++) 

 ogólna znajomość metod pracy naukowej 

 umiejętność przetwarzania dużych ilości danych eksperymentalnych 

 znajomość języka angielskiego 

 komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej  

Lista wymaganych dokumentów: 

 

1. List motywacyjny i CV.  

Wyselekcjonowani Kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą 

mailową.  

Adres przesyłania zgłoszeń oraz ewentualnych pytań: 

mirek@amu.edu.pl 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 23.04.2021 

 

mailto:mirek@amu.edu.pl


Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych 

innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do 

korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie 

pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji. 

 

 

Klauzula informacyjna RODO : 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań.  

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem 

adresu e-mail: iod@amu.edu.pl.  

3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane 

stanowisko pracy.  

4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).  

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu 

rekrutacji.  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów 

upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby 

upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków 

służbowych.  

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

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

momencie.  

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.  

9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie 

jest dobrowolne.  

10. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

poddawane profilowaniu. 

 

 

 


