
 

Kraków, 10.04.2019 r. 

 
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego 

Polskiej Akademii Nauk 
ogłasza konkurs na stanowisko pracownik naukowo-techniczny                                                                

w Zakładzie Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii (NZ63) IFJ PAN 

do realizacji projektu badawczego: 

“High precision spatial radiation dosimetry based on optically stimulated luminescence”, 

finansowanego przez Fundacje na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Homing. 

  
Liczba stanowisk 1 

 
Opis zadań: 
Osoba zatrudniona weźmie udział w realizacji projektu badawczego pt. „High precision spatial radiation dosimetry 
based on optically stimulated luminescence”, finansowanego przez Fundacje na Rzecz Nauki Polskiej w ramach 
programu Homing. 

Głównym wymaganiem osoby zatrudnionej jest posiadanie wiedzy oraz umiejętności umożliwiających wytwarzanie 
wysokoczułych monokryształów na bazie fluorku litu, LiF:Mg,Cu,P, oraz fosforanu litowo magnezowego, LMP,             
z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury do micro-wyciągania (ang. Micro-pulling-down method, MPD).    

 
Wymagania:  

• stopień doktora (w dziedzinie fizyki lub innych nauk technicznych), 
• wiedza oraz doświadczenie z zakresu metod syntezy materiałów luminescencyjnych takich jak fluorek litu, 

fosforan litowo magnezowy, 
• doświadczenie w zakresie metod wytwarzania monokryształów metodami Czochralskiego i mikro-

wyciągania. 

 
Wymagane dokumenty: 

• list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 
pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, 
miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia 
(CV), 

• spis osiągnięć naukowo-badawczych (np. wykaz publikacji, potwierdzenie kwalifikacji, odbyte staże), 
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym  

i innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, 
o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, oświadczenie o którym mowa, może być sformułowane w następujący 
sposób: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IFJ PAN zawartych w CV,  liście 
motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach.  

 
 



 

 
 
 

Kandydaci proszeni są o nadsyłanie zgłoszeń udziału w konkursie w terminie do 25 kwietnia 2019 r.,                     
z dopiskiem:  DSP/8/2019” na adres: 
 

 

Dział Spraw Pracowniczych i Administracyjnych 
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN 
ul. Radzikowskiego 152 
31-342 Kraków 
 
lub w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@ifj.edu.pl 

 
 
 
 
 

 
Wnioski mogą zawierać także dodatkowe informacje przydatne do oceny kwalifikacji i osiągnięć naukowych kandydata.  

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 26 kwietnia 2019r. 

Przewidywany termin zatrudnienia maj  2019.r, umowa na czas określony. 
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