
 

 
 

 

W związku z realizacją projektu badawczego pt. „Mutations acquired during lifetime that lead to 

increased risk for human disease,with focus on cancer” finansowanego na podstawie umowy 

o powierzenie grantu o nr. MAB/2018/06 w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze 

finansowanego z funduszy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej z Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój 

Gdański Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko 

Technik – analityk 

Zadania pracownika:  

- przygotowywanie próbek do sortowania komórek przy użyciu cytometrii przepływowej (FACS) 

- wykonywanie izolacji DNA, RNA,  

- wykonywania zadań laboratoryjnych zleconych przez przełożonych 
- uczestnictwo w biobankowaniu materiału klinicznego 
- nadzór i przestrzeganie standardów jakości pracy badawczej 
- prowadzenie dokumentacji badawczej, przygotowywanie materiałów do publikacji naukowych oraz 
wniosków patentowych 
- udział w zadaniach związanych z promocją projektu 
 
Wymagania na stanowisku pracy: 

- wykształcenie wyższe z zakresu dziedzin biologicznych, preferowany kierunek biotechnologia, 
biologia molekularna 
- doświadczenie i praktyczna znajomość metod izolacji DNA i RNA oraz ogólnych zasad pracy z 
kwasami nukleinowymi 
- praktyczna znajomość podstawowych technik biologii molekularnej i biochemii 
- mile widziana praktyczna znajomość technik cytometrii przepływowej 
- bardzo dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie 
- dobra organizacja pracy własnej,  
- staranność i etyka pracy, 
- umiejętność pracy w zespole.  
 
Oferujemy: 

- umowę o pracę  

- zdobywanie cennych doświadczeń zawodowych w jednym z wiodących Uniwersytetów Medycznych 

w Polsce 

- możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych  
- pracę w międzynarodowym zespole badawczym 
 
Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie aplikacji na adres e-mail mab@gumed.edu.pl.  

Termin składania aplikacji do 30.05.2019 r. 
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Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

Prosimy o załączenie do przesłanej oferty oświadczenia o następującej treści:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 

rekrutacyjnych GUMed, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych” 

 

Informacja Administratora Danych Osobowych 

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne 

do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 

3a (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez 

Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu 

rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej 

RODO informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą 
w (80-210) Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a. 
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można 
skontaktować się pod numerem telefonu (58) 349 10 27 lub adresem e-mail: iod@gumed.edu.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na 
stanowisko Lider Grupy Badawczej. 
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Kodeks Pracy, art. 221 § 1. 
5. Podanie przez Panią/ Pana ww. danych osobowych jest konieczne i jest wymogiem ustawowym.  
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez 
upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3. 
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.  
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 
przypadków przewidzianych przepisami prawa. 
9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu: 

a. prawo dostępu do treści swoich danych, 
b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, 
c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – 

w przypadkach przewidzianych prawem, 
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 
przepisy o ochronie danych osobowych, 

f. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. 
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