
Nazwa jednostki: Uniwersytet Rzeszowski 

 

Stanowisko oraz warunki zatrudnienia: 

1. nazwa stanowiska – pracownik inżynieryjno-techniczny, 

2. wymiar etatu – pełny, 

3. warunki zatrudnienia – umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia 

na czas nieokreślony 

4. miejsce pracy – Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii.   

Wymagania: 

1. Ukończenie studiów magisterskich z biologii lub biotechnologii. 

2. Doświadczenie w stosowaniu metod inżynierii genetycznej udokumentowane publikacjami 

oraz wystąpieniami ustnymi lub plakatowymi na konferencjach naukowych. Umiejętność 

konstruowania wektorów bakteryjnych. Doświadczenie w pracy z drożdżami 

niekonwencjonalnymi. 

3. Obsługa komputera – znajomość pakietu MS Office. 

4. Bardzo dobra znajomość języka polskiego  

5. Bardzo dobra znajomość  języka angielskiego w mowie i piśmie, dyspozycyjność.  

 

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku: 

1. Przygotowanie zaplecza technicznego i materiału do realizacji zajęć dydaktycznych: 

przygotowanie i jałowienie pożywek i szkła laboratoryjnego, przygotowywanie buforów. 

2. Pomoc techniczna w bieżących sprawach zakładu. 

3. Obsługa autoklawu 

4. Nadzór nad poprawnością działania sprzętu laboratoryjnego 

5. Obsługa administracyjna laboratorium o profilu biotechnologicznym, w tym: 

prowadzenie i koordynacja zamówień, ich odbiór i prowadzenie dokumentacji tych 

zamówień 

 

Cechy pożądane:  

1. Samodzielność oraz dobra organizacja pracy;  

2. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;  

3. Odpowiedzialność i sumienność w wykonywaniu obowiązków. 

 

Zakres wymaganych dokumentów: 

1. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UR;  

2. Życiorys, kwestionariusz osobowy (dostępny do pobrania na stronie internetowej 

uniwersytetu: http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/pliki-do-pobrania) 

3. Odpis dyplomu ukończenia studiów 

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji (zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 r. O ochronie danych osobowych oraz 



Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r.);  

Oferujemy: 

 miłą atmosferę pracy  

 normowany i stały czas pracy 

 rozwój zawodowy i naukowy – możliwość brania udziału w projektach badawczych 

Zakładu Biotechnologii i Mikrobiologii 

 pakiet socjalny Uniwersytetu Rzeszowskiego: 13-sta pensja, karta Multisport, 

dofinansowanie wypoczynku, itd. 

 

Wszelkie  pytania dotyczące niniejszej oferty pracy proszę kierować na adres:  

dr Justyna Ruchała jruchala@ur.edu.pl  

 

Dokumenty należy złożyć do dnia 25 stycznia na adres:  

Sekretariat Wydziału Biotechnologii  

Ul. Pigonia 1 35-310 Rzeszów, pok. 200, budynek A0 skrzydło B3  

Tel. 17 851 87 64  

e-mail: biotech@ur.edu.pl 

mailto:jruchala@ur.edu.pl

