
 
 

 
 

OFERTA PRACY 

Nazwa stanowiska:   Young Doctor (Post-doc) 

Dziedzina:  Onkologia molekularna, hematologia, diagnostyka białaczek 

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

Etat (0,5) 

Liczba ofert pracy:   1 

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

7500 PLN brutto (wartość pełnych kosztów miesięcznego wynagrodzenia), 
orientacyjna kwota netto: 5300 PLN  ~ 1240 €  

Data rozpoczęcia pracy:   Luty 2020 

Okres zatrudnienia:  4 lata 

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

Instytut Hematologii i Transfuzjologii  w Warszawie 

Tytuł projektu:  

Label-free and rapid optical imaging, detection and sorting of leukemia cells  

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

Opis projektu:  

Białaczki są nowotworami układu krwiotwórczego, powstającymi w wyniku 
aberracji genetycznych, które prowadzą do zmian biochemicznych, 
proteomicznych i metabolomicznych. Podstawę diagnostyki stanowi złożona 
procedura obejmująca identyfikację zmian genetycznych i fenotypowych 
komórek białaczkowych. Celem tego projektu jest stworzenie 
mikrofluidycznego urządzenia diagnostycznego z technologią detekcją opartą 
o mikroskopię SRS (Stimulated Raman Scattering), a następnie jego kliniczną 
implementację. Poprzez współdziałanie wielodyscyplinarnych zespołów, 
Konsorcjum przeprowadzi wielopłaszczyznowe badania widm ramanowskich 
komórek białaczkowych i powiąże je z biologiczno-klinicznymi cechami 
choroby. Wytworzony algorytm diagnostyczny w połączeniu z unikalnym 
urządzeniem umożliwi szybką analizy komórek białaczkowych i ich sortowanie 
bez użycia znaczników fluorescencyjnych. Urządzenie powinno pozwolić na 
szybką, obiektywną i tańszą diagnostykę na etapie rozpoznania i w trakcie 
leczenia choroby. 
 
Young Doctor (Post-doc) będzie realizował prace dotyczące opracowania 
modeli komórkowych białaczek, które zostaną wykorzystanie dla uzyskania 
widm ramanowskich identyfikujących podtypy choroby, oraz kolekcji i 
charakteryzacji pierwotnych komórek białaczkowych.  
 
Instytut Hematologii i Transfuzjologii jest jedną z wiodących instytucji 
badawczych w Polsce i referencyjnym ośrodkiem hematoonkologii. Badania 
będą prowadzone w młodej, dynamicznej grupie, zapewniając możliwości 
skutecznego publikowania wyników badań. Oferujemy możliwości rozwoju 
naukowego, współpracę z wiodącymi instytucjami badawczymi w kraju i za 
granicą oraz dostęp do najnowocześniejszych technologii badawczych. 
 

Zadania badawcze i zakres 
odpowiedzialności:  

1. Charakterystyka komórek białaczkowych w oparciu o badania NGS, 
immunofenotypowe, cytogenetyczne etc. 

2. Rozwinięcie modeli komórek białaczkowych z izolowanymi zaburzeniami 
molekularnymi 

3. Analiza danych, ocena wartości diagnostycznej 
4. Interakcje i współpraca z pozostałymi członkami konsorcjum 



 
 

 
 

5. Bezpośredni nadzór nad doktorantem 

Oczekiwania wobec kandydatów: 

1. Stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż w roku 2011 
2. Ugruntowana wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu onkologii, 

onkohematologii, patogenezy i diagnostyki  nowotworów układu 
chłonnego i krwiotwórczego. 

3. Publikacje z zakresu w/w dziedzin w wiodących czasopismach  
naukowych. 

4. Doświadczenia w pracy z modelami białaczek in vitro i in vivo, 
diagnostyka molekularna z wykorzystaniem NGS, klonowanie, podstawy 
bioinformatyki. 

5. Wszyscy kandydaci powinni biegle posługiwać się językiem angielskim.  
 

Lista wymaganych dokumentów: 

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

2. List motywacyjny. 

3. 2 listy rekomendacyjne od byłych przełożonych lub opiekunów 

naukowych z danymi kontaktowymi do osób polecających kandydata (o 

ile możliwe–przesłane bezpośrednio do Kierownika Projektu (team-

net@ihit.waw.pl) 

4. Ew. posiadane certyfikaty znajomości języka angielskiego. 

Wszystkie dokumenty należy składać w języku angielskim jako jeden plik pdf. 

 

Oferujemy: 

1. Praca w profesjonalnym, dynamicznym i przyjaznym zespole naukowym 
w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii i współpraca z 
multidyscyplinarnym zespołem naukowców (Wydział Fizyki UW, Instytut 
Chemii Fizycznej PAN, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet 
Jagielloński). 

2. Możliwość rozwoju naukowego poprzez interdyscyplinarną współpracę i 
udział w stażach zagranicznych.  

3. Atrakcyjne wynagrodzenie. 
4. Wynagrodzenie członków zespołu badawczego finansowane ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 –2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie 
potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału 
kadrowego sektora B+R. w ramach konkursu TEAM-NET ogłoszonego 
przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. 

5. Zatrudnienie członków zespołu badawczego na podstawie umowy o 
pracę na czas trwania projektu. 

 

Dodatkowe informacje: 

Wszystkie nadesłane dokumenty zostaną ocenione przez Komisję 

Rekrutacyjną. 

Rekrutacja przebiegać będzie dwuetapowo. W pierwszym etapie ocenie 

poddane zostaną nadesłane dokumenty. Najlepsi kandydaci zostaną 

zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne (dla kandydatów z zagranicy w języku 

angielskim) osobiście lub w formie telekonferencji, w lutym 2020 roku.  

W razie dodatkowych pytań o zakres tematyczny projektu, obowiązki i 

wymagania stawiane kandydatom prosimy o kontakt mailowy team-

net@ihit.waw.pl  lub telefoniczny (+48 22 3496477). 

Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję większością  głosów. 

Kandydaci biorący udział w procesie rekrutacji nie będą  dyskryminowani z 
jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności z uwagi na miejsce zamieszkania, 
niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, 
przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację 
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seksualną lub płeć. 

Komisja rekrutacyjna w terminie nie późniejszym niż 7 dni po zakończeniu 
rekrutacji przekazuje kandydatom informację zwrotną o wynikach rekrutacji. 

W terminie do 7 dni od otrzymania informacji zwrotnej od Komisji 
Rekrutacyjnej uczestnicy procesu rekrutacji mają prawo składać odwołanie 
dotyczące złamania procedury rekrutacyjnej. Odwołania nie mogą dotyczyć 
oceny kandydatów przyjętej przez Komisję Rekrutacyjną. 

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/477146  

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

Termin nadsyłania zgłoszeń:  
30.01.2020 

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. wymagamy również, 
aby kandydat, składając wniosek, wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Instytut Hematologii i 
Transfuzjologii dla procesu rekrutacji. 

"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” 
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