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MIASTO: Skierniewice 

STANOWISKO: Asystent w Zakładzie Ochrony Roślin Sadowniczych 

DYSCYPLINA NAUKOWA: Entomologia stosowana 

DATA OGŁOSZENIA: 12 listopada 2012 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12 grudnia 2012 r. 

LINK DO STRONY: http://www.inhort.pl/naukowe_stanowiska.html 

SŁOWA KLUCZOWE: entomologia sadownicza, Cecidophyopsis ribis, Scolytiade, 

Cecidomyiidae, Eriophyidae, progi zagrożenia, bionomia, integrowana ochrona. 

OPIS:  

Instytut Ogrodnictwa poszukuje kandydata na stanowisko asystenta naukowego w Pracowni 

Entomologii Zakładu Ochrony Roślin Sadowniczych. W Pracowni istnieje potrzeba 

prowadzenia badań z zakresu bionomii szkodników, określania i aktualizacji progów 

zagrożenia oraz doskonalenia możliwości zwalczania ważnych gospodarczo szkodników 

roślin jagodowych, np. wielkopąkowca porzeczkowego (Cecidophyopsis ribis), a także innych 

szkodników roślin sadowniczych, w tym jabłoni (również szkodników kory i drewna), 

porzeczki, gruszy, truskawki. 

Wymagane kwalifikacje: 

- szeroka wiedza z zakresu entomologii ogólnej oraz entomologii stosowanej, a zwłaszcza  

  sadowniczej, 

- znajomość metod planowania i prowadzenia doświadczeń polowych i laboratoryjnych z  

  zakresu ochrony roślin sadowniczych przed szkodnikami, 

- znajomość metod oceny odporności roztoczy i owadów roślinożernych na środki ochrony  

  roślin, 

- znajomość metod prowadzenia badań z zakresu bionomii szkodników, określania i  

  aktualizacji progów zagrożenia, 

- doświadczenie w pracy z małymi organizmami, z wykorzystaniem binokularu, 

- umiejętność korzystania z literatury fachowej w jez. polskim i angielskim, 

- dobra znajomość obsługi komputera: Pakiet biurowy Microsoft Office (przede wszystkim  

  Microsoft Excel, Word, PowerPoint, Publisher, Access) programów statystycznych (Stat,  

  Statistica) oraz programów bazodanowych (ARM 8, SCOUT 2), 

- dobra znajomość języka angielskiego, 

http://www.inhort.pl/naukowe_stanowiska.html


- umiejętność pracy w zespole, 

- umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z właścicielami sadów i plantacji roślin  

  jagodowych.  

 

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów: 

-  podanie o przyjęcie, 

-  życiorys naukowy wraz z listą publikacji, 

-  kopie najważniejszych publikacji, 

-  oświadczenie o niekaralności, 

 - inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata (listy rekomendacyjne zawierające  

   opinię o jego dorobku naukowym), 

-  oświadczenie o znajomości języka angielskiego, 

-  oświadczenie, że w razie przyjęcia do pracy Instytut Ogrodnictwa będzie pierwszym  

   miejscem zatrudnienia kandydata. 

 

Zgłoszenia prosimy składać w terminie do 12.12.2012 r. osobiście lub listem 

poleconym w Dziale Spraw Pracowniczych Instytutu Ogrodnictwa, ul. Pomologiczna 18,  

96-100 Skierniewice. 

 

O   terminie   przeprowadzenia  konkursu  kandydaci   zostaną   powiadomieni   telefonicznie,  

e-mailem lub listownie.  

 


