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Starszy technik w grupie pracowników
inżynieryjno-technicznych
Wybrany kandydat: Patrycja Kopytko
Uzasadnienie wyboru: Komisja konkursowa w toku przeprowadzonego konkursu wybrała p.
Patrycję Kopytko jako osobę najbardziej kompetentną do realizacji zadań na stanowisku pracy
określonym w ogłoszeniu o pracę.
Stanowisko: Starszy technik w grupie pracowników inżynieryjno-technicznych.
Miejsce pracy: Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej

___________________________________________________________
Starszy technik w grupie pracowników inżynieryjno-technicznych
Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej US poszukuje pracownika na stanowisko starszego technika w
grupie pracowników inżynieryjno-technicznych.
Podstawowe wymagania:
• wykształcenie wyższe, kierunek studiów biotechnologia lub biologia;
• znajomość podstaw fizjologii wysiłku fizycznego;
• znajomość testów fizjologicznych w ocenie wydolności fizycznej;
• umiejętność obsługi aparatury laboratoryjnej: sterylizator, destylarka do wody, wirówki
laboratoryjne, termocyklery klasyczne i do reakcji w czasie rzeczywistym;
• umiejętność przeprowadzania podstawowych analiz molekularnych (izolacja materiału
genetycznego, PCR i jej odmiany);
• umiejętność ilościowego oznaczania białek w badanym materiale metodą ELISA i Western biot;
• doświadczenie w pracy z komputerami oraz ich urządzeniami peryferyjnymi, a także umiejętność
posługiwania się pakietem Microsoft Office;
Ogólny zakres obowiązków:
• obsługa aparatury laboratoryjnej: sterylizator, destylarka do wody, wirówki laboratoryjne,
termocyklery klasyczne i do reakcji w czasie rzeczywistym;
• przeprowadzanie podstawowych analiz molekularnych (izolacja materiału genetycznego, PCR i
jej odmiany);
• przeprowadzanie badań z wykorzystaniem metody ELISA i Western biot;

•

przeprowadzanie testów fizjologicznych umożliwiających ocenę wydolności fizycznej;

Wymagane dokumenty:
- kopie/skany dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
- CV i list motywacyjny,
- kopie/skany innych dokumentów o posiadanych umiejętnościach,
- zgoda kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych
z przeprowadzanym naborem na stanowisko starszego technika, złożoną na formularzu dostępnym
do pobrania pod linkiem: http://dso.usz.edu.pl/wp-content/uploads/RODO-kandvdat-do-pracv zgoda i
klauzula- informacvina.docx
Oferty prosimy składać:
drogą elektroniczną na adres e-mail: sn.kfz@usz.edu.pl (w tytule maila prosimy wpisać:
PRACA INoKF - starszy technik) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.07.2021 r.
Kontakt telefoniczny w sprawie oferty pracy - 91 444 27 35
Uczelnia zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
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