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badawczych (Dz. U. nr 96, poz. 618 z późn. zm.) oraz § 11 Statutu COBRO - Instytutu
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Badawczego Opakowań

Ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowego: adiunkt
''/ul.An^
Laboratorium Badań
Opakowań Transportowych

I. Kandydaci przystępujący do konkursu muszą posiadać nieposzlakowana opinię,
wyróżniać się wysokim stopniem etyki zawodowej i zasad moralnych oraz posiadać

Laboratorium Badań
Materiałów I Opakowań
Jednostkowycti

Centrum Badań
i Rozwoju

wymagane kwalifikacje:
>

stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzanie
co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy badawczej związanej z opakowaniami:

Centrum Ekonomicznych
Podstaw Opakowalnictwa

obszar zarządzania, marketingu i projektowania opakowań
doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu badań w ww. zakresie

Zakład Ekologii Opakowań

dorobek naukowy potwierdzony punktowanymi publikacjami, także w języku angielskim

Członkowstwo:

znajomość języka angielskiego
>

doświadczenie dydaktyczne
doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami

World Packaging
Organisation

iopri >

udział w projektach europejskich

International Association of
Packaging Research Institutes

II. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:
.

. european

bioprostics

Podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta

Drifinf lłi# tifoiution of plattioi

European Biopiastics

'

CV i kwestionariusz naukowy

.oR*

,1®!,
Polska Izba Opakowań
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>

Autoreferat o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, ze szczególnym
uwzględnieniem dorobku naukowego i dydaktycznego

>

Wykaz publikacji (z liczbą punktów), zrealizowanych projektów i grantów badawczych,
ważnych referatów konferencyjnych, a także innych osiągnięć

>

>

Kopię dyplomu lub dokumentów potwierdzających tytuł naukowy doktora

>

Opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (w formie recenzji)

>

Program zamierzeń naukowych i badawczych

Pozostałe dokumenty:
o

oświadczenie stwierdzające, że Instytut będzie podstawowym miejscem pracy w
przypadku wygrania konkursu

o

oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

o

oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

o

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

o

oświadczenie o gotowości złożenia deklaracji bezstronności i poufności

o

oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w konkursie

o

zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

III. Proponowane warunki zatrudnienia
1. Zatrudnienie w COBRO - Instytucie Badawczym Opakowań jako podstawowym miejscu pracy
w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
2. Warunki wynagrodzenia obejmują składnik stały z tytułu zatrudnienia na stanowisku
pracownika naukowego -

zgodnie z Ustawą z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za pracę oraz ewentualne dodatki zadaniowe i premie z tytułu funkcji
pełnionych w zespołach zadaniowych powołanych przez Dyrektora Instytutu
z Regulaminem.
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zgodnie

IV. Zgłoszenia
Oferty na Konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy składać lub przesłać w zamkniętych
kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko adiunkta"
do dnia 12 października 2018r.
na adres:
COBRO - Instytut Badawczy Opakowań
Ul. Konstancińska 11
02-942 Warszawa
lub osobiście w sekretariacie COBRO
Dla dokumentów przesłanych drogą pocztową za datę wpływu przyjmuje się datę dostarczenia
przesyłki do Sekretariatu Instytutu.
Zgłoszenia niekompletne, niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie
podlegają rozpatrzeniu.
V. Rozstrzygniecie konkursu: 17 października 2018 r. godz. 10.00
Proponowane zatrudnienie 01 listopada 2018r.
Pozytywny wynik konkursu dla kandydatów nie jest równoznaczny z nawiązaniem z nim stosunku
pracy z COBRO - Instytutem Badawczym Opakowań w Warszawie. Ostateczną decyzję podejmie
Dyrektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej oraz Rady Naukowej.

Instytut zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Dokumenty osób nieprzyjętych zostaną zniszczone.
Uwaga: Instytut nie zapewnia mieszkania
W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów.
Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

COBRO - INSTYTUT BADAWCZY
OPAKOWAŃ
ul. Konstancińska 11
02-942 War.szawa
tel. 22 842 20 11, tax: 22 842 23 03

Dyrektor
T'u,f. '.UW. dr hab. inż. Hanna Żakowska
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