ZDz 11/100/ 2016/2017

Lublin, 28 sierpnia 2017 r.

Dziekan Wydziału
Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ogłasza
K O N K U R S O T WA R T Y
na stanowisko asystenta
w Instytucie Żywienia Zwierząt i Bromatologii
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia
27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym /Dz.U. Nr 64 poz. 1385 ze zm./ oraz
§ w 88 ust. 5 Statutu UP w Lublinie, oraz spełnią następujące wymagania stawiane Kandydatom:










wykształcenie wyższe zootechniczne lub biologiczne lub biotechnologiczne;
dorobek naukowy głównie z zakresu żywienia zwierząt i paszoznawstwa, udokumentowany spisem
publikacji, punktacją wg listy MNiSW oraz wskaźnikiem IF;
znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie potwierdzona certyfikatem telc English B2;
znajomość pakietu Office w stopniu co najmniej dobrym (Word, Excel, PowerPoint, Publisher);
znajomość najnowszych pakietów statystycznych SAS i Statistica, co najmniej w stopniu podstawowym;
wiedza i umiejętności na temat przygotowania wniosków, zasad finansowania projektów badawczych ze
środków zewnętrznych (pozauczelnianych);
ukończone szkolenie dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystaniem zwierząt do celów
naukowych lub edukacyjnych;
doświadczenie związane z pracą analityczną w laboratorium oraz obsługą zwierząt;
prawo jazdy min. kategorii B.
wymagane dokumenty:








podanie do JM Rektora UP o zatrudnienie na stanowisku asystenta w Instytucie Żywienia Zwierząt i
Bromatologii;
dyplomy oraz dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje;
CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez UP w Lublinie moich danych osobowych
zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z
dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” poświadczoną własnoręcznym podpisem;
kwestionariusz osobowy (formularz kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej Uczelni);
oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 109, ust 1. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr
164, poz. 1365, z późn. zm.), (wzór oświadczenia do pobrania ze strony internetowej Uczelni)
oświadczenie, że UP w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 10 września 2017 r. w Dziekanacie Wydziału Biologii,
Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13,
pok. 358 (tel. 81 445 66 11). Decyduje data wpłynięcia dokumentów.
/-/ Dziekan
Prof. dr hab. Joanna Barłowska
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