
 
 

 
 

OFERTA PRACY 

Nazwa stanowiska:  Magistrant 

Dziedzina:  biologia komórki, biologia nowotworów 

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

Liczba ofert pracy:   1 

Kwota stypendium:  1500-2500 PLN (w zależności od doświadczenia i zaangażowania czasowego) 

Data rozpoczęcia pracy:  2 październik 2017 (lub później do ustalenia) 

Okres zatrudnienia: 12 – 18 miesięcy 

Instytucja: Laboratorium Biologii Komórki, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w 
Warszawie 

Imię i nazwisko laureata kierującego projektem:  prof. dr hab. Marta Miączyńska 

Tytuł projektu:   
Zaburzenia funkcjonowania endosomów i ich wpływ na równowagę białkową i metaboliczną komórki oraz 
biologię komórek nowotworowych (grant TEAM finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej) 

Opis projektu:  
Projekt łączy dziedziny molekularnej biologii komórki i biologii nowotworów. Jego celem jest zrozumienie 
jakie konsekwencje dla komórki ma zaburzenie działania endosomów i jakie skutki niesprawność 
endosomów może wywołać w procesach powstawania nowotworów. 

Zadania badawcze:  
Wykonywanie badań biochemicznych, mikroskopowych i transkryptomicznych, samodzielnie i we 
współpracy z innymi członkami zespołu. Badania procesów metabolicznych, transportu błonowego i 
przekazywania sygnałów w komórkach ssaczych. 

Oczekiwania wobec kandydatów: 
1. Solidna wiedza i znajomość technik laboratoryjnych przynajmniej jednej z dziedzin: biologia 

komórki, biologia molekularna, biochemia, biologia nowotworów, genomika/transkryptomika 
2. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie 
3. Motywacja i zamiłowanie do eksperymentalnej pracy naukowej 

Lista wymaganych dokumentów 
1. List motywacyjny (w języku angielskim) 
2. Życiorys (w języku angielskim) 
3. Wykaz przedmiotów i ocen ze studiów (w języku polskim lub angielskim) 
4. Dane kontaktowe opiekuna naukowego i ew. dalszych osób mogących udzielić rekomendacji 

Dodatkowe informacje o rekrutacji (np. strona www):  
http://www.iimcb.gov.pl/jobs.html; http://www.iimcb.gov.pl/Miaczynska-Laboratory-research-focus.html 

Adres przesyłania zgłoszeń:  team-recruitment@iimcb.gov.pl 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 22 wrzesień 2017 

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji  zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 
922 z późń. zm.)” 
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