
ING PAN 

Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Osrodek Badawczy w Krakowie 

poszukuje osoby na stanowisko asystenta 

Termin sktadania aplikacji: 4.12.2020 r. 

Data rozstrzygniqcia konkursu: 15.12.2020 r. 

Planowany poczqtek zatrudnienia: 21.12.2020 r. 

Miejsce pracy: Osrodek Badawczy ING PAN w Krakowie, ul. Senacka 1, 31-002 Krakow 

Stowa kluczowe: mineralogia, petrologia, geochronologia, mineraty akcesoryczne 

Zespot Badan Procesow Petrogenetycznych (PetroGen) stanowi grupQ doswiadczonych naukowcow 

prowadzqcych badania w szerokim zakresie mineralogii, petrologii i geochemii, gtownie skat krystalicznych. 

Wybrany kandydat b^dzie uczestniczyt w realizacji projektow naukowych dotyczqcych badah mineratow 

akcesorycznych w rekonstrukcjach procesow metamorficznych, magmowych i pomagmowych. Realizacja 

badah przy uzyciu nowoczesnych technik analitycznych przy wspotpracy z naukowcami z instytucji 

krajowych i zagranicznych pozwoli na rozszerzenie doswiadczenia analitycznego i rozwoj kariery naukowej. 

Wymagania: 

• tytut magistra lub rownowazny w dziedzinie nauk o Ziemi, 

• doswiadczenie w separacji i przygotowaniu probek do analiz w mikroobszarze, 

• doswiadczenie w badaniach mineratow akcesorycznych przy uzyciu mikrosondy elektronowej, 

katodoluminescencji, mikrospektroskopii Ramana, spektroskopii w podczerwieni oraz analizy 

termicznej, 

• doswiadczenie w analizie pierwiastkow sladowych przy uzyciu LA-ICPMS b^dzie dodatkowym 

atutem, 

• ptynna znajomosc jQzyka angielskiego w mowie i pismie, 

• umiejQtnosc pracy w zespole, 

• starannosc analityczna i dobra organizacja pracy. 

Wymagane dokumenty: 

• list motywacyjny, 

• Curriculum Vitae, 

• kopia dyplomu magisterskiego lub inny dokument potwierdzajqcy uzyskany tytut, 

• inne dokumenty potwierdzajqce uzyskane kwalifikacje (opcjonalnie). 

Aplikacje zawierajqce CV i list motywacyjny z opisem doswiadczeh i kwalifikacji, ze szczegolnym 

uwzglednieniem powyzszych wymagan prosimy sktadac e-mailem na adres: a.borowiec@ingpan.krakow.pl 

i e.gogacz@twarda.pan.pl w terminie do 4.12.2020r. z tytutem e-maila: „konkurs PetroGen". 

Dodatkowych informacji udziela: dr hab. Bartosz Budzyh (ndbudzvn@cyf-kr.edu.pl) lub tel. 12 3705 250 
Do dokumentow prosimy dotqczyc podpisane: Klauzulq Informacyjnq wraz z Klauzulq Zgody (dostqpne na 

stronie internetowej http://www.ing.pan.pl). 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami. / ] , 
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