
Dyrektor Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie ogłasza 
konkurs na stanowisko adiunkta na 

Stanowisku Radonowym w Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych i 
Radonowych 

 
Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni odpowiadać warunkom określonym w Ustawie o 
instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 roku (Dz.U.nr.96. poz.618) i w Statucie 
Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR). 
 
OPIS STANOWISKA: 
- utrzymywanie w gotowości wzorcowego stanowiska radonowego, 
- nadzór nad wyposaŜeniem pomiarowym i dokumentacją, 
- wzorcowanie przyrządów radonowych i dozymetrycznych,  
- prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych. 
 
 
WARUNKI DO SPEŁNIENIA: 
- stopień naukowy doktora, 
- dobrą znajomość metod i obsługi przyrządów do pomiaru stęŜenia radonu i jego pochodnych, 
-      znajomość zagadnień związanych z dozymetrią radonu i jego pochodnych, 
- znajomość zagadnień związanych z ochroną radiologiczną,  
- umiejętność redagowania tekstów naukowych w języku polskim i angielskim, 
- znajomość norm jakości (w szczególności ISO 17025). 
 

 
Przy wyborze kandydata/kandydatki atutem będzie staŜ w zagranicznej jednostce naukowej, 
doświadczenie w pracy w laboratorium akredytowanym oraz moŜliwość uzyskania stopnia doktora 
habilitowanego w terminie przewidzianym ustawą. 
 
OFERUJEMY: 
umowę o pracę na czas nieokreślony, moŜliwości podnoszenia kwalifikacji i szybkiego rozwoju 
naukowego, uczestnictwo w konferencjach krajowych i zagranicznych w celu upowszechniania 
wyników badań, współpracę z ośrodkami naukowymi zajmującymi się podobną tematyką oraz 
wsparcie w wystąpieniach o dofinansowanie  własnych badań naukowych. 
 
Wymagane dokumenty: 
- podanie o zatrudnienie  w CLOR, 
- odpisy dyplomów ukończenia studiów wyŜszych oraz uzyskania stopnia doktora, 
- Ŝyciorys naukowy z informacjami o udziale w projektach badawczych i staŜach zagranicznych, 
- list motywacyjny z informacjami o zainteresowaniach naukowych i własnych zamierzeniach 

badawczych,  
- spis publikacji potwierdzający umiejętność redagowania tekstów naukowych w języku polskim 

i angielskim, 
- oświadczenia o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach 

rekrutacyjnych. 
 
Dokumenty naleŜy składać osobiście w sekretariacie Centralnego Laboratorium Ochrony 
Radiologicznej, ul Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa, budynek główny II piętro lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: dyrektor @clor.waw.pl w terminie do dnia  23 lipca 
2012 roku do godz.10.00. 
 
Postępowanie konkursowe zostanie zakończone po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Naukowej 
CLOR a wynik ogłoszony na stronie internetowej CLOR. 
 
UWAGA: Informacje związane z konkursem moŜna uzyskać pod numerem Tel/fax. (22) 811 16 16 
 
 

 


