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Konkurs na Kierownika Pracowni

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego
PAN ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika
Pracowni Cytometrii. Pracownia cytometrii (typu
core facilities) będzie prowadzić badania usługowe
zarówno dla zespołów naukowych Instytutu
Nenckiego oraz innych placówek naukowych, jak
również dla podmiotów gospodarczych. Wymagania
stawiane kandydatowi:
stopień naukowy doktora (biologia, biofizyka,
chemia, fizyka, medycyna)
doświadczenie w badaniach dotyczących
biologii komórkowej i molekularnej,
znajomość nowoczesnych technik
badawczych, szczególnie analizy
cytometrycznej, udokumentowana
publikacjami w czasopismach z tzw. listy
filadelfijskiej.

Zgłoszenie powinno zawierać: imiona i nazwiska,
adresy wykonawców i ewentualnie opiekuna
projektu tytuł rozwiązania opis rozwiązania, etap
wdrożeniowy
projektu
spodziewane
efekty
wdrożenia i ewentualne koszty wdrożeniowe
ewentualne nagrody, opinie ewentualnie prototyp
lub
jego
makieta.
Szczegółowe
warunku
uczestnictwa w konkursie można znaleźć na
stronie: http://www.haller.pl/content/view/66/127/

Ogłoszenia Różne

Przypominamy, że rozpoczynamy drugi nabór
kandydatów do Programu NeuroPhD, Międzynarodowe Studia Doktoranckie w Instytucie
Nenckiego. Termin przesyłania aplikacji – 12
kwiecień 2010. Szczegółowe Informacje na temat
projektów oraz zasad rekrutacji dostępne są na
stronie: http://neurophd.nencki.gov.pl
Agnieszka Dobrzyń (tel. 261)

umiejętność kierowania zespołem, łatwość
współpracy, kreatywność i samodzielność,
wysoka sprawność organizacyjna i
doświadczenie w pozyskiwaniu środków
na badania.
Kierownik Pracowni będzie sprawował opiekę nad
cytometrami: FACSCalibur System, FACSAria oraz
iCys CompuCyte, w związku z tym wymagane jest
doświadczenie i praktyczna znajomość cytometrii
przepływowej i skaningowej. Zainteresowane osoby
zapraszamy do przesłania listu motywacyjnego oraz
życiorysu i spisu publikacji do 28 lutego br. na
adres: dyrekcja@nencki.gov.pl

Konkurs Młody Wynalazca 2010

Ruszyła V edycja krajowego konkursu Młody
Wynalazca 2010 na rozwiązanie innowacyjne
opracowane przez wynalazców, którzy nie ukończyli
30-go roku życia. Organizatorem konkursu jest
firma Eurobusiness-Haller. Nagrodą główną jest
prezentacja zwycięskiego wynalazku w Brukseli w
listopadzie 2010 roku na Światowych Targach
Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik
„BRUSSELS INNOVA” oraz w Warszawie, w marcu
2011r., na Giełdzie Wynalazków Nagrodzonych
w
2010r.
na
Międzynarodowych
Targach
Wynalazczości. Zgłoszenia do udziału w konkursie,
nad którym patronat honorowy sprawuje minister
nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka
można nadsyłać do 15 października 2010r.
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