
 

 

 

 

 

 

DYREKTOR INSTYTUTU UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA – 

PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO W PUŁAWACH 

 

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO: 

 

POSTDOCTORAL RESEARCHER (R2) 

 

ZATRUDIONEGO W ZAKŁADZIE BIOGOSPODARKI I ANALIZ 

SYSTEMOWYCH 

 

Liczba ofert: 1 
Obszar badawczy: biogospodarka, analiza systemowa, zintegrowane modele oceny  

Miesięczne wynagrodzenie brutto: 14 800 PLN w oparciu o średni kurs euro: €3 600 

Okres zatrudnienia: 6 miesięcy 
 

Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych poszukuje pracownika naukowego, który 

zatrudniony zostanie w ramach projektu BioEcon: “New Strategies on Bio-Economy in 

Poland”, finansowanego przez Komisję Europejską. Od aplikantów wymagamy posiadania 

tytułu doktora w dziedzinie nauk rolniczych, ekonomiki rolnictwa lub pokrewnej, a także 

umiejętności i doświadczenia w  następujących dziedzinach: 

 

 

• Zintegrowane modelowanie oceny (IAM) systemów biogazowych 

• Ekonomika rolnictwa 

• Modelowanie równowagi ekonomicznej  

• Doświadczenie w zakresie programowania w środowisku GAMS 

• Modelowanie optymalizacji gospodarstw 

 

 

Wymagane dokumenty: 

1. Curriculum Vitae w języku angielskim 

2. List motywacyjny w języku angielskim 

3. Kopia dyplomu (nie jest wymagane tłumaczenie na język angielski) 

4. List(y) polecający(e)  

5. Lista publikacji w czasopismach posiadających IF oraz wskaźnik Hirscha 

6. Wykaz międzynarodowych i krajowych projektów badawczych 

7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*  

 

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres Instytutu (Instytut Uprawy 

Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy, 24-100 Puławy, Czartoryskich 

8), pocztą elektroniczną (tylko format pdf, załącznik nie może przekraczać 15 MB) na adres 

malgorzatawydra@iung.pulawy.pl lub złożyć osobiście w Dziale Kadr Instytutu od 

poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 w terminie do dnia 10.12.2019.  

 
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę przeprowadzoną osobiście bądź drogą 

internetową w grudniu. Stanowisko dostępne od zaraz, data rozpoczęcia pracy podlega 

negocjacjom. 

Przydatne linki: 



http://hr.iung.pulawy.pl/doc/ang/iung_otmr_policy.pdf 

http://hr.iung.pulawy.pl/doc/ang/hrs4r_2018_eng.pdf 

 

 

* Dokumenty muszą zawierać następujące oświadczenie: Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o 

Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 


