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Ogłoszenie o konkursie na  stanowisko naukowe - 
– ASYSTENTA 

DYR. 022-8/18 
      
 
      Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w 

Olsztynie ogłasza konkurs, na stanowisko ASYSTENTA w Zakładzie Rybactwa 
Rzecznego w Żabieńcu. 
 

Do konkursu mogą przystąpić osoby które spełniają wymogi art. 43 ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych oraz odpowiadają następującym 
kryteriom kwalifikacyjnym: 
 
1. Posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera w dziedzinie nauk technicznych i rolniczych, 

dyscyplina rybactwo lub inżynieria środowiska; 

2. Co najmniej roczny okres zatrudnienia na stanowisku inżynieryjno-technicznym w jednostce 

naukowej o profilu związanym z ichtiobiologią lub rybactwem; 

3. Autorstwo lub współautorstwo co najmniej trzech recenzowanych artykułów naukowych w 

wydawnictwach krajowych lub zagranicznych oraz co najmniej trzy prezentacje wyników badań na 

międzynarodowej konferencji; 

4. Doświadczenie w badaniach prowadzonych na rzekach związanych z problematyką analizy 

warunków siedliskowych ryb (w tym modelowanie i przestrzenne obrazowanie) oraz oceny stanu 

ekologicznego w oparciu o ichtiofaunę. 

5. Udział w realizacji projektów badawczych lub wdrożeniowych z zakresu analizy siedlisk ryb oraz 

monitoringu ichtiofauny w tym co najmniej jednym projekcie międzynarodowym. 

6.  Doświadczenie w organizacji i obsłudze spotkań naukowych i międzynarodowych konferencji. 

7. Dobra znajomość języka polskiego oraz znajomość języka angielskiego pozwalająca na 

swobodne komunikowanie i redagowanie tekstów naukowych. 

8. Umiejętność obsługi i sterowania bezzałogowymi statkami powietrznymi (wielowirnikowe) 

udokumentowana ukończeniem szkolenia lotniczego oraz uzyskaniem świadectwa kwalifikacji 

UAVO z uprawnieniem podstawowym BVLOS. 

9.  Biegła obsługa pakietu MS Office i QGis. 

10. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia GIS w zakresie fotogrametrii niskopułapowej.  

 

Dokumenty wymagane od kandydatów: 

1. Podanie o przyjęcie do pracy – w przypadku nowego pracownika; 

2. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku będącym przedmiotem konkursu; 

3. CV wraz z opisem dotychczasowych badań; 

4. Kwestionariusz osobowy; 



5. Dokumenty potwierdzające wykształcenie; 

6. Wykaz publikacji i prezentacji na konferencjach; 

7. Opinia o kandydacie bezpośredniego przełożonego jednostki naukowej; 

8. Oświadczenie kandydata: 

  - że w razie wygrania konkursu Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza   

będzie jego podstawowym miejscem pracy, 

 - o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe, 

- o akceptacji warunków konkursu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla 

celów konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 

(tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)). 

 

Dokumenty należy złożyć:  

w Instytucie Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie 

ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn 

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Rybactwa Rzecznego”. 

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 15 lutego 2018 roku. (decyduje data wpływu do IRS) 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez komisję powołaną przez Dyrektora Instytutu, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Wynik konkursu będzie znany nie później niż w dniu 15 marca 2018 roku. 

Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. 

 

 

Podpisał: 
 
Dyrektor Instytutu 
Prof. dr hab. Arkadiusz Wołos 


