Research Assistant/Lab Manager
Pracownia prowadzona przez Magdalenę Masłoń (maslonlab.com) poszukuje wysoce zorganizowanej
osoby z doświadczeniem w technikach molekularnych/komórkowych. Osoba na tym stanowisku będzie
pomagać w organizacji pracy laboratorium i w realizacji projektów mających na celu zrozumienie kontroli
kinetyki transkrypcji w ekspresji genów. Stanowisko jest finansowane z programu NAWA Polskie Powroty,
na okres 36 miesięcy (umowa zostanie początkowo podpisana na 12 miesięcy, a następnie przedłużona
do końca trwania projektu).
Twoja rola:
• Organizacja codziennej pracy laboratorium: zamawianie/inwentaryzacja odczynników i materiałów
laboratoryjnych, prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej, przygotowywanie buforów.
• Pomoc w administrowaniu grantami: komunikacja z organami administracyjnymi uniwersytetu i
agencjami grantowymi.
• Zaangażowanie w konkretne projekty laboratoryjne i prowadzenie eksperymentów z biologii
molekularnej i hodowli komórkowych (podstawowe metody, np.: qRT-PCR, genotypowanie, klonowanie
molekularne lub wsparcie w generowaniu różnych modeli komórkowych za pośrednictwem CRISPR/Cas9
lub metodach genomiki funkcjonalnej).
• Pomaganie nowym członkom laboratorium w okresie adaptacji, w tym przeprowadzanie wstępnego
szkolenia.
Twój profil: magister lub doktor biologii lub przedmiotów pokrewnych, doświadczenie laboratoryjne z
zakresu biologii molekularnej, doskonałe umiejętności interpersonalne, wysoki poziom organizacji i
motywacji, zainteresowanie mechanizmami molekularnymi, biegła znajomość języka angielskiego i
polskiego
Mile widziane: praktyczne doświadczenie z zakresu biologii komórkowej, biochemii, genomiki (RNAseq,
ATACseq, CHiPseq lub inne) lub mikroskopii, entuzjazm do uczenia się nowych technologii, doświadczenie
w genomice
Oferujemy: młode i dynamiczne środowisko pracy, możliwość wniesienia istotnego wkładu w
podstawowe badania biomedyczne oraz wynagrodzenie ok. 100 000 zł brutto brutto rocznie.
Aplikacja:
• prosimy o przesłanie w formie pojedynczego pliku pdf zawierającego list motywacyjny, CV oraz
nazwiska i dane kontaktowe dwóch recenzentów na adres magmas6@amu.edu.pl, najpóźniej do
15.07.2022.
• prosimy o dołączenie do wniosku podpisanej klauzuli zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 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).''

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

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.

