
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

INSTYTUCJA: Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy  
MIASTO: Skierniewice  
STANOWISKO: Asystent w Zakładzie Hodowli Roślin Ogrodniczych – Pracownia Genetyki i Hodowli 
Roślin Sadowniczych 

DYSCYPLINA NAUKOWA: rolnictwo i ogrodnictwo 
DATA OGŁOSZENIA: 30-04-2021  
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31-05-2021  
LINK DO STRONY: http://www.inhort.pl/konkursy-na-stanowiska 
SŁOWA KLUCZOWE: asystent, nauki rolnicze, genetyka, hodowla, selekcja, ocena fenotypowa, 
ocena jakości owoców.  

OPIS:  

Instytut Ogrodnictwa-Państwowy Instytut Badawczy poszukuje kandydata na stanowisko 

asystenta, z możliwością realizacji pracy doktorskiej w Zakładzie Hodowli Roślin Ogrodniczych – 

Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin Sadowniczych. Do obowiązków Kandydata będzie należało:  

 

1. prowadzenie prac eksperymentalnych związanych z oceną genotypów roślin sadowniczych, 

hodowlą twórczą roślin sadowniczych oraz badaniami podstawowymi na rzecz hodowli,  

2. zestawianie i interpretacja uzyskanych wyników badań wraz z analizą statystyczną, 

3. opracowywanie sprawozdań oraz publikacji naukowych z prowadzonych prac badawczych, 

4. aplikowanie do konkursów na finasowanie projektów badawczych, 

WYMAGANIA:  

1. ukończone studia magisterskie na kierunku ogrodniczym,  

2. znajomość podstaw genetyki hodowli roślin, 

3. znajomość obsługi podstawowych programów statystycznych i programu Microsoft Office,  

4. mile widziane doświadczenie w pracach badawczych; w przypadku kilkuletniej pracy naukowej 

dorobek publikacyjny w zakresie nauk przyrodniczych i rolniczych poparty opublikowanymi 

manuskryptami, 

5. wymagana znajomość języka angielskiego, 

6. Wymagane prawo jazdy kat. B 

7. motywacja do pracy naukowej. 

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów: 

1. podanie o zatrudnienie na stanowisku asystenta,  

2. odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu magistra,  

3. życiorys naukowy, 

4. inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata, w tym działalność organizacyjną 

i popularyzującą naukę, 

5.  zaświadczenie o niekaralności, 

6. zgoda na przetwarzanie danych osobowych, 

7. oświadczenie kandydata, że w razie zatrudnienia na stanowisku asystenta Instytut Ogrodnictwa 

będzie jego pierwszym miejscem zatrudnienia. 
 

Zgłoszenia prosimy składać w terminie do 31.05.2021 r. osobiście lub listem poleconym w Dziale 

Spraw Pracowniczych Instytutu Ogrodnictwa - Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Pomologiczna 

18, 96-100 Skierniewice. O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni 

telefonicznie, e-mailem lub listownie. 

 

http://www.inhort.pl/konkursy-na-stanowiska

