INFORMACJA O KONKURSIE
Kraków, dnia 27.08.2020

Dyrektor
Narodowego Centrum
Promieniowania Synchrotronowego
SOLARIS
ul. Czerwone Maki 98
30-392 Kraków
REKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ogłasza konkurs na stanowisko
pracownika z grupy pracowników naukowo-technicznych
w ramach projektu:

Trójwymiarowa orientacja makromolekuł przy użyciu obrazowania w podczerwieni oraz jej znaczenie w mikrootoczeniu raka
Projekt jest realizowany w ramach programu SONATA finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
Dziedzina: Biofizyka/Chemia/Obrazowanie biomedyczne/Metody obliczeniowe

Celem projektu jest wykorzystanie obrazowania w podczerwieni zależnego od polaryzacji w celu tworzenia i ulepszenia modeli
histopatologicznych z dodatkiem orientacji makromolekularnej 3D obliczonej na podstawie rygorystycznych modeli
matematycznych. Informacje te można następnie wykorzystać do scharakteryzowania mikrośrodowiska nowotworów trzustki i
piersi - dwóch rodzajów raka, na które silnie wpływa otaczająca je macierz pozakomórkowa (ECM). Planem jest wykorzystanie
metody obrazowania w podczerwieni, ponieważ przestrzenna organizacja ECM odgrywa ważną rolę w takich układach.
Dotychczas żadne badania w IR nie było w stanie poradzić sobie z skalą zmian, jakie mogą wystąpić w ECM otaczającym te
nowotwory, a projekt ten ma na celu wypełnienie tej luki. W związku z tym projekt dostarczy nowych informacji na temat
orientacji 3D wszystkich składników tkanek w kontekście raka piersi i trzustki w skali dziesiątek pacjentów. Proponowane jest
unikalne podejście, wykorzystujące nowe modele teoretyczne na niespotykaną dotąd skalę.
Kierownik projektu: dr Tomasz P. Wróbel
Oczekiwania wobec kandydatów:
1.
Tytuł magistra w dziedzinie nauk przyrodniczych lub technicznych
2.
Odpowiedzialność, umiejętność samodzielnej pracy oraz wysoka motywacja
3.
Umiejętność dobrej organizacji czasu pracy oraz umiejętność prowadzenia dokumentacji eksperymentalnej
4.
Preferowane doświadczenie w technikach mikroskopowych
5.
Mile widziane doświadczenie w analizie danych i programowaniu w środowisku Matlab
6.
Znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie)

Podstawowe zadania:
1.
2.
3.

Rejestracja obrazów mikroskopowych
Przygotowanie i wstępna obróbka danych
Częściowe prowadzenie dokumentacji projektu oraz zamówień

Oferujemy:

Pracę w profesjonalnej i przyjaznej grupie badawczej w NCPS Solaris UJ

Szkolenie w zakresie nowoczesnych metod mikroskopowego obrazowania chemicznego oraz uczenia maszynowego
w zastosowaniu do ‘big-data’

Lista wymaganych dokumentów:

1.
2.
3.
4.

Curriculum Vitae
List motywacyjny (do 1 strony A4)
List rekomendacyjny od pracodawcy bądź opiekuna naukowego jeżeli brak poprzedniego pracodawcy
Podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych według wzoru załączonego do ogłoszenia (poniżej)

Planowany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 01.10.2020
Forma i okres zatrudnienia: umowa o pracę na 12 miesięcy
Dodatkowe informacje o rekrutacji: www.tomaszpwrobel.com
Adres przesyłania zgłoszeń (e-mail): tomek.wrobel@uj.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 11.09.2020 (Rozmowy kwalifikacyjne wstępnie zaplanowane na 14-15 września 2020)

Z upoważnienia
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dyrektor Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego
SOLARIS

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata do pracy
Zgodnie z art; 13 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej
„RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:
1
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul; Gołębia 24, 31007
Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ;
2
Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych www.iod.uj.edu.pl, ul; Gołębia 24,
31-007 Kraków, pokój nr 31; Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr
telefonu 12 663 12 25.
3
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu dotyczącym pracownika z grupy
naukowo-technicznych w grancie Trójwymiarowa orientacja makromolekuł przy użyciu obrazowania w
podczerwieni oraz jej znaczenie w mikrootoczeniu raka
w ramach wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art; 6 ust; 1 lit; c RODO
w związku z ustawą – Kodeks pracy;
b. przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu dotyczącym pracownika z grupy
naukowo-technicznych w grancie Trójwymiarowa orientacja makromolekuł przy użyciu obrazowania w
podczerwieni oraz jej znaczenie w mikrootoczeniu raka na podstawie wyrażonej zgody na podstawie art; 6 ust;
1 lit. a RODO – zgodą jest Pani /Pana wyraźne działanie w postaci przesłania Administratorowi dokumentów
aplikacyjnych. Zgoda na przetwarzania danych osobowych dotyczy danych, które dobrowolnie Pan/Pani
przekazuje w ramach złożonej aplikacji, a które nie wynikają z ustawy – Kodeks pracy.
4
Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa (dotyczy danych
osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO); Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji;
5
Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jest
dobrowolne.
6
Jeśli Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Uniwersytet Jagielloński w ramach usługi
Office 365, mogą być one przekazywane do państw trzecich na podstawie zawartej umowy powierzenia wraz
z klauzulami oraz gwarancją wdrożenia przez Microsoft dokumentu zwanego „Tarczą Prywatności”;
7
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji; W przypadku nie zawarcia z
Panią/Panem umowy po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte;
8
Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – na
warunkach i zasadach określonych w RODO;
9
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem; Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać
e-mailem na adres: tomek.wrobel@uj.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres: NCPS SOLARIS,
ul. Czerwone Maki 98, 30-392 Kraków, lub wycofać osobiście stawiając się w sekretariacie NCPS SOLARIS.
10
Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani
profilowania.
11
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie
uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;

