FORMULARZ DLA OGt.OSZENIODAWCOW
INSTYTUCJA: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Oddziai w Poznaniu
ZAKt.AD KSZTAt.TOWANIA SRODOWISKA W OBIEKTACH INWENTARSKICH IOCHRONY
POWIETRZA
M IASTO: POZNAN
STANOWISKO : ADIUNKT
DYSCYPLINA NAUKOWA: Inzynieria Rolnicza
DATA OGtOSZENIA: 14 marzec 2016 r.
TERIVIIN SKtADANIA OFERT: 30 marzec 2016 r.
LINK DO STRONY: www.itp.edu.pl ; www.itep.poznan.pl
StOWA KLUCZOWE: nauki rolnicze, inzynieria rolnicza, emisja gaz6w cieplarnianych i szkodliwych, emisja
odor6w.
WYMAGANIA PODSTAWOWE DLA KANDYDATOW
Wyzsze (tytut zawodowy doktora nauk rolniczych specjalnosc inzynieria
Wyksztaken ie:
produkcji zwierz~cej)
Znajomosc j~zyk6w:

j~zyk

Doswiadczenie :

Dorobek publikacyjny z zakresu iniynierii rolniczej w aspekcie warunk6w
srodowiskowych
w
budynkach
inwentarskich,
emisji
gaz6w
cieplarnianych oraz szkodliwych i emisji odor6w.
Znajomosc problematyki techniki w produkcji rolniczej, ochrony
srodowiska
Znajomosc metodyki pracy naukowej

angielski - poziom komunikatywny

Dodatkowe wymagania: Predyspozycje do pracy naukowej
Umiej~tnosc analitycznego myslenia i kreatywnosc
Biegta obstuga pakietu Office

Zakres zadan:
•
•
•
•

Tw6rcza dziatalnosc naukowa, polegajqca na rozwiqzywaniu problem6w naukowych
i rozwojowych
Upowszechnianie osiqgni~c nauki poprzez publikacje oraz aktywny udziat w zyciu naukowym
Podejmowanie staran 0 pozyskanie projekt6w badawczych polskich oraz zagranicznych
Uczestnictwo w pracach organizacyjnych macierzystej jednostki organizacyjnej instytutu

Zainteresowane osoby prosimy 0 przesytanie ofert zawierajqcych: podanie skierowane do dyrektora
Instytutu, CV, kopi~ dyplomu uczelni, oswiadczenie 0 korzystaniu z petni praw publicznych
i 0 niekaralnosci za wykroczenia zawodowe i karne, inne dokumenty uznane przez kandydata za waine,
oswiadczenie 0 znajomosci j~zyk6w obcych, oswiadczenie 0 zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
dla potrzeby konkursu, zgodnie z ustawq 0 ochronie danych osobowych z dn.29.08.97 r. 0 ochronie
danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883).
Dokumenty naleiy ztoiyc do dnia 30 marca 2016 r. z dopiskiem "Konkurs" pod adresem: Instytut
Technologiczno-Przyrodniczy Oddziat w Poznaniu, ul. Biskupinska 67, 60-463 Poznan,
Przewodniczqcy Komisji - Prof. dr hab. ini. Andrzej Myczko
Rozstrzygni~cie

konkursu nastqpi do 15 kwietnia 2016 roku.

Sporzqdzono: 14 marzec 2016

prof. dr hab. ini. Andrzej Myczko

