OFERTA PRACY

Nazwa stanowiska:

Doktorant

Dziedzina:

Nauki Biologiczne

Sposób wynagradzania (wynagrodzenie w
ramach umowy o pracę/stypendium):

Stypendium

Liczba ofert pracy:

1

Kwota wynagrodzenia/stypendium

4500/miesiąc

Data rozpoczęcia pracy:

1 listopada 2022

Okres zatrudnienia:

2 miesiące

Instytucja (zakład / instytut / wydział /
uczelnia / instytucja, miasto):

Zakład Biologii Obliczeniowej, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Wydział Biologii,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Kierownik/kierowniczka projektu:

prof. dr hab. Wojciech Karłowski
Identyfikacja i adnotacja funkcjonalna taksonomicznie-specyficznych genów bakterii

Tytuł projektu:

Opis projektu:

Projekt jest realizowany w ramach programu OPUS Narodowego Centrum Nauki (nr projektu:
2017/25/B/NZ2/00187)
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=374768
1.
2.

Zaprojektowanie i implementacja programu umożliwiającego automatyczne pobieranie i
przetwarzanie adnotacji rekordów w bazie NCBI SRA
Regularne prezentowanie wyników

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wiedza na temat biologii molekularnej
Zaawansowana znajomość systemu Linux
Zaawansowana znajomość nierelacyjnych baz danych
Zaawansowana znajomość architektury baz NCBI (NCBI SRA)
Zaawansowana znajomość języka programowania Perl
Doświadczenie w wysoko przepustowych analizach sekwencji biologicznych
Znajomość systemu kontroli wersji Git
Umiejętność projektowania i implementacji relacyjnych baz danych
Znajomość zagadnień złożoności obliczeniowej oraz algorytmów i struktur danych
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Lista wymaganych dokumentów:

1.
2.
3.

CV
List motywacyjny
List rekomendacyjny od pracownika naukowego (opcjonalnie)

Oferujemy:

Bardzo dobre warunki do rozwoju naukowego, zawansowane techniki bioinformatyczne

Dodatkowe informacje o rekrutacji (np.
adres strony www):

https://www.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=184514

Adres przesyłania zgłoszeń (e-mail):

wmk@amu.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń

20 października 2022

Zadania badawcze:

Oczekiwania wobec kandydatów:

Aplikacja musi zawierać klauzulę:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO).”

Klauzula informacyjna RODO:
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO) informujemy, że:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą przy ul. 1, Henryka Wieniawskiego,
61-712 Poznań.
2.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się
kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl.
3.
Podanie Pani/Pana danych osobowych służy do ich przetwarzania w celu realizacji wszelkich czynności związanych z procesem rekrutacji.
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 1998 r. 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, z 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
Należy zamieścić zgodę o poniższej treści, na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych, innych niż te zawarte w Art. 221 Prawa Pracy (imię I nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; adres
korespondencyjny; wykształcenie; wcześniejsze zatrudnienie), zawartych w moim CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
Data i podpis

