
 
 

 
 

OFERTA PRACY 

Nazwa stanowiska:  Post-doc 

Dziedzina:  
Medycyna, biologia molekularna, biochemia, hematologia, 
transkryptomika, epigenetyka 

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

etat 

Liczba ofert pracy:   1 

Kwota wynagrodzenia/stypendium 
(„X0 000 PLN pełne koszty 
wynagrodzenia, tj. orientacyjna kwota 
wynagrodzenia netto to X 000 PLN”):  

15000 brutto, orientacyjna kwota netto:  8500 PLN 

Data rozpoczęcia pracy:   1.10.2018 

Okres zatrudnienia:  1.10.2018 do 31.08.2021 

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

Instytut Hematologii i Transfuzjologii  w Warszawie, Zakład Hematologii 
Eksperymentalnej 

Kierownik/kierowniczka projektu: Prof. dr hab. Przemyslaw Juszczyński 

Tytuł projektu:  

Discovery and Characterization of Non-canonical PIM Kinase Functions in 
Lymphoma 

Projekt jest realizowany w ramach programu  TEAM  Fundacji na rzecz 
Nauki Polskiej 

Opis projektu:  

Kinazy serynowo-treoninowe PIM regulują wiele fundamentalnych dla 
komórek nowotworowych procesów, takich jak proliferacja, apoptoza, 
migracja i metabolizm.  Nasze dotychczasowe badania wskazują, że kinazy 
te pełnią istotną rolę w patogenezie niektórych chłoniaków i białaczek. 

Pierwszym celem realizowanego projektu jest scharakteryzowanie roli 
kinaz PIM w epigenetycznej regulacji transkrypcji w najczęstszym 
chłoniaku B-komórkowym u dorosłych, chłoniaku rozlanym z dużych 
komórek B. Nasze wstępne badania wskazują, iż kinazy te mogą wpływać 
na funkcję enhancerów i super – enhancerów, które kontrolują ekspresje 
licznych onkogenów w tym nowotworze. Inhibicja kinaz PIM może zatem 
prowadzić do zaburzeń w ich transkrypcji i wpływać na zmniejszenie ich 
ekspresji. Drugim celem jest zbadanie konsekwencji mutacji kinaz PIM w 
tym nowotworze.  

Przeprowadzone badania będą stanowić fundament do rozpoczęcia badań 
klinicznych nad stosowaniem inhibitorów kinaz PIM w chłoniaku 
rozlanym z dużych komórek B.  

Zadania badawcze:  

1. Zbadanie epigenetycznych mechanizmów regulacji transkrypcji 
zależnych od kinaz PIM w DLBCL i innych modelach 

2. Badania w modelach zwierzęcych 
3. Badania fosfoproteomiczne dotyczące konsekwencji mutacji 

kinazy PIM1 

Oczekiwania wobec kandydatów: 

1. Stopień doktora (biologia, biochemia, biologia molekularna, 
biotechnologia, medycyna i dziedziny pokrewne), uzyskany nie wcześniej 
niż w roku 2012,  
2.  wiedza teoretyczna z zakresu onkologii molekularnej, patogenezy 
nowotworów układu chłonnego, regulacji transkrypcji i podstaw 
bioinfofrmatyki  



 
 

 
 

3. Doświadczebie laboratoryjne  w badaniach z wykorzystaniem metodyki 
Chip-Seq 
 
4. Wszyscy kandydaci powinni biegle posługiwać się językiem angielskim.  

Lista wymaganych dokumentów: 

1. CV z uwzględnieniem listy publikacji, staży naukowych i ew. 
innych osiągnięć naukowych 

2. List motywacyjny 
3. 2 listy rekomendacyjne od byłych przełożonych lub opiekunów 

naukowych z danymi kontaktowymi do osób polecających 
kandydata (o ile możliwe – przesłane przez bezpośrednio  do 
Kierownika Projektu (team-jobs@ihit.waw.pl) 

4. Ew. posiadane certyfikaty znajomości języka angielskiego 

Wszystkie dokumenty należy składać w języku angielskim. 

 

Oferujemy: 

1. Praca w profesjonalnym, dynamicznym i przyjaznym zespole 
naukowym w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii 
2. Możliwość rozwoju naukowego poprzez interdyscyplinarną 
współpracę i udział w stażach zagranicznych  
3. Wynagrodzenie w wys. 15000 zł brutto. 
 

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

http://www.ihit.waw.pl/projekt-team-52017-fnp.html 

Link do strony Euraxess (dotyczy 
ogłoszeń na stanowiska doktorantów i 
młodych doktorów): 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/330135 

Adres przesyłania zgłoszeń (e-mail): 
team-jobs@ihit.waw.pl 

Termin nadsyłania zgłoszeń:  
31.08.2018 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. uprzejmie prosimy o zamieszczenie w treści ogłoszeń rekrutacyjnych następującej 
treści:  

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii 
w Warszawie, 02-776 Warszawa ul. Indiry Gandhi 14, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do projektu TEAM 5/17 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej” 

  

 

 


