
 

Ogłoszenie konkursowe  

Nazwa jednostki:  

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny i Technologii Drewna  

 

Nazwa stanowiska: asystent naukowy  

(zatrudnienie na ½ etatu w projekcie naukowo-badawczym)  

 

Wymagania:  
1. Ukończone studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie w zakresie chemii lub nauk 

pokrewnych; 

2. Doświadczenie w pracy w laboratorium chemicznym;  

3. Predyspozycje do pracy naukowo – badawczej, samodzielność w realizacji zadań i celów; 

4. Biegła znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację, obsługę 

oprogramowania specjalistycznego i aparatury;  

5. Doświadczenie w pracy z kalorymetrem stożkowym oraz innymi technikami pozwalającymi 

określić właściwości ognioochronne materiałów lignocelulozwych;  

6. Dodatkowym atutem będzie posiadanie statusu doktoranta.  

 

Opis zadań: 

Udział w badaniach nad wytworzeniem innowacyjnego wyrobu papierniczego o podwyższonej 

odporności na ogień poprzez inkrustację włókien celulozowych cząsteczkami węgla (np. Grafit, 

CNT) lub naturalnymi związkami polimerowymi bogatymi w węgiel; modyfikacja powierzchni 

drewna związkami polimerowymi w celu uzyskania podwyższonej odporności na ogień; 

 

Termin składania ofert: 10.12.2020 r. 

Forma składania ofert: e-mail 

 

Warunki zatrudnienia:  
umowa o pracę na ½ etatu. Planowany okres zatrudnienia 18 miesięcy, począwszy od 

1.01.2021r.   

 

Wymagane dokumenty: 

- życiorys (CV) oraz list motywacyjny,  

- dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań konkursowych, 

- listę osiągnięć naukowych, odbytych staży i praktyk.  

 

 

Dodatkowe informacje:  

- wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w jednostce realizującej 

projekt, 

- dokładny termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie zaproponowany drogą e-mailową, 

- termin i forma składania dokumentów: do 10.12.2020 r. drogą mailową na adres: 

iza.sieminska@up.poznan.pl  

Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 18 grudnia 2020 r.  

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach klauzuli o następującej treści: „Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest 

Rektor UPP z siedzibą w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, NIP:777-00-04-960, 

REGON:000001844” 

 

mailto:iza.sieminska@up.poznan.pl


 

Announcement 

Institution:  Poznan University of Life Sciences, Faculty of Foresty and Wood Technology   

 

POSITION: research assistant  

(1/2 employment in a research project) 

 

Requirements: 

1. Graduated in chemistry or related sciences (completed bachelor's or engineering or master's 

studies); 

2. Experience in working in a chemical laboratory; 

3. Predisposition towards work in science and research, independence in the implementation of 

tasks and goals; 

4. Fluent knowledge of English language enabling easy communication, operation of specialist 

software and apparatus 

5. Experience in working with a cone calorimeter and other techniques allowing to determine 

the fireproof properties of lignocellulose materials; 

6. The status of a doctoral student will be an additional advantage. 

 

Description of tasks: 

Participation in research on the production of an innovative paper product with increased 

resistance to fire by encrusting cellulose fibers with carbon particles (e.g. graphite, CNT) or 

natural polymer compounds rich in carbon; modification of the wood surface with polymeric 

compounds in order to obtain increased fire resistance; 

 

Deadline for submitting applications: 10.12.2020 r. 

The form of submitting applications: e-mail 

 

The conditions of employment: 

Time employment contract. The planned period of the employment is 18 months, starting from 

01/01/2021. 

 

Required documents: 

- curriculum vitae (CV) and cover letter, 

- documents confirming compliance with the competition requirements, 

- list of scientific achievements, internships and apprenticeships. 

 

Additional information: 

- selected candidates will be invited for an interview at the unit implementing the project, 

- the exact date of the interview will be proposed by e-mail, 

- deadline and form for submitting documents: by December 10, 2020 by e-mail to the following 

address: iza.sieminska@up.poznan.pl 

 

Adjudication of the competition by December 18, 2020. 

Please include the following clause in the documents: "I consent to the processing of my 

personal data by the Administrator of personal data, which is the UPP Rector based in Poznań, 

ul. Wojska Polskiego 28, NIP: 777-00-04-960, REGON: 000001844 " 

 


