
 
 

 
 

Postdoc w Laboratorium Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej 

Biologia/Neurobiologia 

Umowa o pracę 

1 

Pełne koszty miesięcznego zatrudnienia (brutto brutto)  

 1. Rok – 11 500 PLN – około 6 000 PLN netto 

 2. Rok – 13 000 PLN – około 7 000 PLN netto 

 3. Rok – 15 000 PLN – około 8 000 PLN netto 

1.04.2019 

31 miesiące z możliwością przedłużenia 

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w 
Warszawie 

Jacek Jaworski 

Mechanizm molekularny warunkujący stabilność drzewek 
dendrytycznych neuronów i jego związek z zaburzeniami nastroju 

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

Neurony otrzymują informacje z innych komórek, a ich morfologia 
pozostaje niezmienna przez 80% czasu życia neuronu. Niewiele 
wiadomo na temat mechanizmów molekularnych leżących u podstaw 
stabilności dendrytów. Pierwszym celem proponowanych badań jest 
identyfikacja RNA i białek odpowiedzialnych za stabilności dojrzałych 
drzewek dendrytycznych. Ponieważ drzewka dendrytyczne ulegają 
destabilizacji w zaburzeniach nastroju, drugim celem tego wniosku jest 
zidentyfikowanie związków chemicznych lub ich celów, które 
wspomagają stabilność dendrytów w warunkach stresu. Aby osiągnąć 
te cele, zastosowana zostanie kombinacja biologii molekularnej, 
biologii komórki, wysokoprzepustowego badania przesiewowego i 
badań behawioralnych 

1. Planowanie i prowadzenie prac eksperymentalnych z 
hodowlami komórkowymi i zwierzętami laboratoryjnymi 
(ryby i myszy), w tym zabiegi chirurgiczne, mikroiniekcje, 
analiza behawioralna, immunohistochemia, mikroskopia 

2. Analiza danych 
3. Przygotowanie manuskryptów 
4. Nadzór nad doktorantami 

1. Stopień doktora w zakresie dziedzin adekwatnych do 
tematyki grantu 

2. Spełnia wymagania formalne konkursu.  
3. Duże doświadczenie w neurobiologii komórkowej i 

molekularnej, w tym doświadczenie z hodowlą i transfekcją 
komórek nerwowych, analizami transkryptomu i proteomu 
oraz z nowoczesną mikroskopią świetlną.  



 
 

 
 

4. Doświadczenie z podstawowymi metodami biologii 
molekularnej i komórkowej (w tym techniki klonowania, 
podstawowe techniki biochemiczne itp.). 

5. Zdolność do samodzielnego planowania i realizacji programu 
badawczego 

6. Doświadczenie w przygotowaniu manuskryptów 
7. Biegła znajomość jęz. angielskiego 
8. Umiejętność prezentacji wyników 
9. Umiejętność współpracy w międzynarodowym środowisku 
10. Przynajmniej jedna publikacja pierwszo-autorska  

w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym 

1. List motywacyjny 
2. CV wraz z listą publikacji 
3. Przekazanie kontaktów do dwóch osób mogących udzielić 

referencji, w tym do poprzedniego przełożonego 

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w 
dokumentach aplikacyjnych, przez Międzynarodowy Instytut Biologii 
Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Księcia 
Trojdena 4, 02-109 Warszawa, w celu przeprowadzenia postępowania 
rekrutacyjnego. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu 
przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej przez Międzynarodowy 
Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Więcej 
informacji na stronie www.iimcb.gov.pl/pl/klauzula-informacyjna. 

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu w czołowym instytucie 
badawczym w Polsce. Dostęp do nowoczesnego sprzętu i wsparcie 
innych doświadczonych naukowców. Możliwość szerokiej 
interdyscyplinarnej współpracy w ramach zespołu i instytutu, a także 
międzynarodowej współpracy ze środowiskiem akademickim. 

https://www.iimcb.gov.pl/en/new-jobs-positions  

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/328819  

recruitment@iimcb.gov.pl 

W tytule maila prosimy o dodanie: „Postdoc_LMCN” Imię i 
Nazwisko 

31.03.2019 
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