
 

1 Prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych wraz z następującą klauzulą: „Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie 

Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania 

pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałem poinformowany o 

moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych 

jest dobrowolne” 

 

Instytut Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii UW poszukuje 

pracownika na stanowisko techniczne 

Wymiar etatu: 1/1 

Liczba stanowisk: 1 

Zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony (po 3 miesięcznym okresie próbnym), z 

możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony. Wynagrodzenie brutto (w zależności od 

wykształcenia i stażu pracy) od 3010 do 3450 zł miesięcznie (brutto). 

Niezbędne wymagania i kwalifikacje 

1. wykształcenie co najmniej średnie, chemiczne lub pokrewne będzie dodatkowym atutem, 

2. umiejętność szybkiego uczenia się, 

3. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,  

4. umiejętność dobrej organizacji pracy, sumienność, dokładność  

5. mile widziane doświadczenie w pracy w laboratorium,  

Zakres obowiązków 

1. mycie i sterylizacja szkła laboratoryjnego, utrzymywanie porządku w pomieszczeniach 

laboratoryjnych Instytutu;  

2. przygotowywanie sali laboratoryjnej (szkła, odczynników, materiału biologicznego i 

aparatury) do zajęć dydaktycznych;  

3. przygotowanie podstawowych materiałów, buforów i odczynników do codziennej pracy 

laboratoryjnej; 

3. udział w zamawianiu odczynników chemicznych i utylizacji odpadów chemicznych / 

gospodarowaniu odpadami chemicznymi; 

Oferujemy 

1. stabilne zatrudnienie na pełen etat 

2. trzynastą pensję i dodatek stażowy (1% za każdy przepracowany rok/nie więcej niż 20%) 

3. bogaty pakiet socjalny (np. dofinansowanie wypoczynku letniego dla pracowników i 

członków ich rodzin) 

4. możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych (udział w szkoleniach i kursach 

językowych 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie: CV, krótkiego listu motywacyjnego, podpisanej 

klauzuli dotyczącej ochrony danych osobowych oraz kwestionariusza (w załączeniu) na adres 

mailowy: rekrutacja@igib.uw.edu.pl (w temacie e‐maila prosimy wpisać: rekrutacja na 

stanowisko techniczne do IGiB) do 31 marca 2022. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu 

jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji jedynie 

wybranego kandydata. 


