
 

Kraków, 21 marzec 2019 r. 

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego 

Polskiej Akademii Nauk 

ogłasza konkurs na stanowisko informatyk 

 

Nazwa firmy: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN 

Adres firmy: Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków 

Strona www: http://www.ifj.edu.pl/ 

Rodzaj oferty: Praca na czas określony: 9 miesięcy, 4/5 etatu  

Stanowisko: informatyk, 

Miejsce pracy: IFJ PAN,  Samodzielna Pracownia Radioterapii Protonowej (NZ62) 

 

OPIS: 

Celem zatrudnienia jest opracowanie prototypowego oprogramowania na potrzeby planowania radioterapii 

protonowej, uwzględniając zmienna wartość współczynnika skuteczności biologicznej. Oprogramowanie to powinno 

zawierać graficzny interfejs użytkownika oraz być rozwijane w modelu Open Source.  Powyższe prace realizowane są 

w ramach projektu INSPIRE z Horyzontu 2020. 

WYMAGANIA: 

 Co najmniej 2 letnia znajomość języka programowania Python wraz z koniecznymi bibliotekami do tworzenia 

graficznych interfejsów użytkownika (Qt). 

 Znajomosc jezyka programowania C++. 

 Znajomosc wzorcow projektowych (MVC, kompozyt, obserwator). 

 Bieglosc w obsludze systemu operacyjnego Linux. 

 Znajomość języka angielskiego w piśmie i mowie. 

 

DOKUMENTY WYMAGANE: 

 list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 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), 

 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 

 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, 

 w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IFJ PAN proszę o umieszczenie 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych 

naborach prowadzonych przez IFJ PAN przez okres najbliższych 6 miesięcy. 

Oświadczenia, o których mowa powyżej mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób: 

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IFJ PAN zawartych w liście motywacyjnym oraz 

załączonych do niego dokumentach.  

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych 

przez IFJ PAN przez okres najbliższych 6 miesięcy. 

 



 

 

Dokumenty prosimy kierować do Działu Spraw Pracowniczych i Administracyjnych IFJ PAN w terminie do 

25.03.2019 r. na adres: 

 

Dział Spraw Pracowniczych i Administracyjnych 

Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN 

ul. Radzikowskiego 152 

31-342 Kraków, 

email: rekrutacja@ifj.edu.pl 
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