
 
 

 
 

OFERTA PRACY 

Nazwa stanowiska:  Młodszy Lider zespołu 

Dziedzina:  Chemia biologiczna 

Sposób wynagradzania 

(wynagrodzenie w ramach 

umowy o pracę/stypendium): 

Umowa o pracę, 50% etatu 

Liczba ofert pracy:   1 

Kwota 

wynagrodzenia/stypendium 

(„X0 000 PLN pełne koszty 

wynagrodzenia, tj. orientacyjna 

kwota wynagrodzenia netto to X 

000 PLN”):  

Brutto 7500 PLN (w przybliżeniu na rękę ~ 4404,19 PLN) 

Data rozpoczęcia pracy:   01.10.2019 

Okres zatrudnienia:  48 miesięcy  

Instytucja (zakład / instytut / 

wydział / uczelnia / instytucja, 

miasto): 

Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Chemii 

Bioorganicznej 

Kierownik/kierowniczka 

projektu: 
Prof. Wojciech Młynarski 

Tytuł projektu:  

Fix Neutropenia (FIXNET): focusing on neutrophil proteases 

defects which serve as novel diagnostic and therapeutic options 

Projekt jest realizowany w ramach programu TEAM-Net 

Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 

Opis projektu:  

Neutrofile (NG) stanowią najliczniejszą populację krwinek 

białych. Zaburzenia NG często wiążą się z nierealizowaniem 

szczepień ochronnych i/lub z wysokim ryzykiem infekcji 

zagrażających życiu (w Polsce ok. 3000 dzieci rocznie). W NG 

znajdują się wyspecjalizowane ziarnistości, w których skład 

wchodzi wiele białek, m.in. specyficzne neutrofilowe proteazy 

serynowe (NSP). Mutacje genów NSP często prowadzą do 

defektów neutrofili. NSP są zatem niezbędne do dojrzewania i 

funkcjonowania NG. Głównym celem niniejszego projektu jest 

połączenie danych klinicznych i genetycznych z danymi 

dotyczącymi biologii NSP z wykorzystaniem wysoce 

selektywnych znaczników chemicznych, służących do 

identyfikacji roli tych NSP w zaburzeniach funkcjonowania NG. 

Starania trzech ośrodków akademickich (konsorcjum FIXNET) 

przyczynią się do osiągnięcia powyższego celu projektu. 

Umożliwi to opracowanie unikalnych w skali światowej metod 

diagnostycznych i terapeutycznych chorób związanych z 

dysfunkcją NG 

Zadania badawcze:  

Poszukiwanie potencjalnych proteaz neutrofilowych, 

związanych z zaburzeniami metabolicznymi prowadzącymi do 

rozwoju neutropenii, z wykorzystaniem nowatorskich 



 
 

 
 

znaczników „activity-based probes 

 

Monitorowanie wskaźników i rezultatów  projektu  

Oczekiwania wobec kandydatów: 

 

1. naukowiec posiadający co najmniej stopień naukowy 

doktora z chemii organicznej lub pokrewnych  nie dłużej 

niż przez okres 9 lat (początek tego okresu wyznacza 

data roczna uzyskania stopnia, a koniec –data roczna 

terminu składania wniosków w konkursie na młodego 

lidera zespołu badawczego w ramach projektu TEAM-

NET) 

2. Kierowanie przynajmniej 1 projektem badawczym, który 

będzie zakończony przed rozpoczęciem projektu 

TEAM-Net. 

3. Naukowiec mający doświadczenie w pracy w zespole 

naukowym  

4. Naukowiec, który posiada udokumentowany staż 

naukowy zagraniczny 

5. Naukowiec, który potrafi zarządzać zespołem, posiada 

tzw. umiejętności miękkie i potrafi sprawować opiekę 

merytoryczną nad doktorantami 

6. Naukowiec posiadający wiedzę i udokumentowane 

doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie chemii 

biologicznej, przede wszystkim: 

 Racjonalne projektowanie eksperymentów i ich analiza 

 Projektowanie, synteza, oczyszczanie i analiza peptydów 

na podłożu stałym 

 Projektowanie, synteza, oczyszczanie i analiza 

niskocząsteczkowych markerów chemicznych 

 Badania kinetyki reakcji enzymatycznych 

 Badania z wykorzystaniem hodowli komórkowych 

 Izolacja i analiza komórek krwi 

 Umiejętność przygotowania i analizy preparatów z 

wykorzystaniem mikroskopu konfokalnego oraz FACS 

7. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na 

poziomie zaawansowanym 

 

Lista wymaganych dokumentów: 

 

1. CV wraz z wykazem publikacji, max. 3 strony A4. 

2. minimum jeden, ale nie więcej niż pięć załączników 

umożliwiających ocenę najważniejszych osiągnięć 

naukowych i/lub wdrożeniowych z ostatnich 10 lat, 

(pełne teksty publikacji, pełne teksty patentów, 

opisy wdrożeń), 

3. opis oryginalności i przełomowości wyżej 

wymienionych osiągnięć i ich wpływu na rozwój 

danych dziedzin naukowych oraz dodatkowo opis 

osiągnięć i rezultatów ostatnio zrealizowanego 

projektu  (max. 1 strona A4) 



 
 

 
 

4. propozycję założeń i metod badawczych, które będą 

przedmiotem prac B+R zespołu badawczego 

kierowanego przez daną osobę w ramach 

realizowanego projektu wraz ze wskazaniem (jeśli 

dotyczy) zagranicznych partnerów naukowych, z 

którymi zamierza współpracować w ramach 

realizowanego projektu. (max. 1 strona A4) 

 

Oferujemy: 

Ciekawą tematykę badawczą 

Możliwość rozwoju w prężnie działającym zespole naukowców 

Uczestnictwo w konferencjach naukowych 

Dodatkowe informacje o 

rekrutacji (np. adres strony 

www):  

Rekrutacja będzie dwuetapowa:  

1. Wysłanie zgłoszeń 

2. Rozmowa z wybranymi kandydatami 

W terminie do 7 dni od otrzymania informacji zwrotnej od KNG 

lub komisji rekrutacyjnej, uczestnicy procesu rekrutacji mają 

prawo składać odwołanie. W odpowiedzi na odwołanie, zostanie  

powołana komisja odwoławcza, której opinia jest niezbędna przy 

akceptacji protokołów z rekrutacji przez FNP. 

Link do strony Euraxess (dotyczy 

ogłoszeń na stanowiska 

doktorantów i młodych 

doktorów): 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/420556 

Adres przesyłania zgłoszeń (e-

mail): 
marcin.drag@pwr.edu.pl 

Termin nadsyłania zgłoszeń:  
24  lipca 2019 r. 

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 klauzuli 

z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata przez Instytucję 

prowadzącą rekrutacje.  

 


