
 

ul. Pasteura 5A, 02-093 Warszawa 
tel.: +48 22 55 46 342, fax: +48 22 659 27 14 
e-mail: slcj@slcj.uw.edu.pl 

Praca dla młodszego pracownika naukowego w europejskim projekcie 
ENSAR2 / TecHIBA, przy badaniach innowacyjnych radioizotopów 

medycznych w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów 
Uniwersytetu Warszawskiego 

 

Poszukujemy młodszego pracownika naukowego (z magisterium lub doktoratem) do pracy przy 
realizacji pakietu roboczego ENSAR2 / Techiba JRA dotyczącego badań wydajności produkcji i 
czystości innowacyjnych medycznych izotopów promieniotwórczych wytwarzanych przy użyciu 
akceleratorów w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego (HIL 
UW, http://slcj.uw.edu.pl/). Wybrany kandydat zostanie zatrudniony przez HIL UW od 1 listopada 
2019 r na stanowisku fizyka (stanowisko naukowo-techniczne). 

Wybrany kandydat weźmie udział w przygotowaniu celu, napromieniowaniu wiązką cyklotronów, 
gromadzeniu i ocenie widm promieniowania gamma, obliczeniach plonu grubego celu i oznaczeniach 
czystości izotopowej. Otrzymane wyniki zostaną porównane z obliczeniami teoretycznymi opartymi na 
przewidywaniach kodu reakcji. 

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów znajduje się w sercu kampusu naukowego Ochoty 
Uniwersytetu Warszawskiego, który oferuje multidyscyplinarne środowisko z wydziałami fizyki, chemii, 
biologii i matematyki oraz pobliskim Centrum Badań Biologicznych i Chemicznych. Warszawski 
Uniwersytet Medyczny znajduje się również na kampusie naukowym Ochota. Ściśle współpracujemy 
z Instytutem Chemii i Technologii Jądrowej, położonym kilka kilometrów od naszego Laboratorium. 
Instytut ten wykorzystuje nasze radioizotopy, produkowane przy użyciu medycznych cyklotronów 
ciężkich jonów K=160 i PETtrace, do przygotowywania badań ilości innowacyjnych 
radiofarmaceutyków. 

Kandydaci zainteresowani tym stanowiskiem powinni przesłać pocztą elektroniczną swoje aplikacje 
(list motywacyjny zawierający krótki opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego, życiorys, 
świadectwo ukończenia szkoły, stopień uniwersytecki, lista publikacji w tym prezentacje plakatów 
i podpisaną Informację o przetwarzaniu danych osobowych) na adres: 

dr Paweł J. Napiorkowski - pjn@slcj.uw.edu.pl 
Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Uniwersytet Warszawski,  
ul. Pasteura 5a, 02-093 Warszawa 

do 28 września 2019 r. Listy polecające od poprzedniego kierownika badań lub obecnego 
przełożonego kandydata są mile widziane i powinny zostać wysłane na powyższy adres. 



 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLAUZULA INFORMACYJNA   

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych), Uniwersytet Warszawski informuje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski  
z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem 
adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz 
wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim; 

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie 
danych osobowych; 

5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane 
przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie; 

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;  
7. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na 

przetwarzanie danych osobowych; 
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie; 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

KLAUZULA ZGODY 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą 
przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji 
oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. 

Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie 
przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.  

 

.....................................        .............................................................................................. 

(miejscowość i data)    (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie 


