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ogłasza konkurs na
Dyrektora
Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów
Uniwersytetu Warszawskiego
Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów jest podstawową międzywydziałową
jednostką organizacyjną Uniwersytetu Warszawskiego prowadzącą działalność
badawczą, edukacyjną, techniczną oraz informacyjną dla ogólnopolskiego środowiska
naukowego.
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Dyrektora ŚLCJ będzie
należało kierowanie jednostką i kształtowanie jej polityki naukowej, kadrowej i
finansowej.
Kandydaci zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące wymagania:
- posiadać tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, bądź posiadać
uprawnienia, o których mowa w art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o tytule i
stopniach naukowych oraz o tytule i stopniach w zakresie sztuki,
- posiadać dorobek naukowy w dziedzinie objętej działalnością ŚLCJ lub zbliżonej,
- posiadać znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne
porozumiewanie się,
- posiadać doświadczenie w pozyskiwaniu środków na badania naukowe ze źródeł
krajowych i zagranicznych,
- w przypadku ubiegania się o stanowisko Dyrektora ŚLCJ osoby będącej
cudzoziemcem oczekiwana jest znajomość języka polskiego lub złożenie oświadczenia
o chęci podjęcia nauki języka polskiego.
Zgłoszenie powinno zawierać:
- kwestionariusz osobowy,
- informacja o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej,
- kopie dokumentów: tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego
poświadczających posiadanie wymaganych kwalifikacji,
- wykaz dorobku naukowego,
- przedstawić rekomendacje,
- oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135
z późn. zm.),
- poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Dokumenty w języku polskim lub angielskim w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej na nośniku elektronicznym CD lub pen-drive/USB-stick należy złożyć
lub przesłać w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs na Dyrektora
Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów w nieprzekraczalnym terminie do
30 grudnia 2016 r. ( uwzględnione zostaną tylko oferty, które wpłyną do BSP UW w
wyznaczonym terminie).
W celu umożliwienia przekazywania informacji kandydaci proszeni są o przekazanie
adresów e-mail oraz numerów telefonów.
Zgłoszenia niekompletne, niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po
terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Uczestnicy postępowania konkursowego
zostaną pisemnie poinformowani o wynikach postępowania kwalifikacyjnego.
Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do kolejnych etapów
postępowania zostaną komisyjnie zniszczone.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 31 stycznia 2017 r.
Dokumenty należy złożyć lub przesłać na adres:
Biuro Spraw Pracowniczych
(Pałac Kazimierzowski, pok. Nr 25, poniedziałek-piątek – 900 – 1500.
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

