Kraków, dn. 09.02.2017

OGŁOSZENIE O NABORZE
Intelliseq sp. z o.o., ul. Konarskiego 42/13, 30-046 Kraków, ogłasza nabór kandydatów
na stanowisko Kierownik do spraw klinicznych w projekcie POIR.01.01.01-00-0213/15
“GeneTraps - system analizy wyników sekwencjonowania genomu dedykowany dla
medycyny precyzyjnej”.
Zakres obowiązków:
główne zadania: 1) Kontrola i przygotowanie materiału biologicznego przeznaczonego
do sekwencjonowania NGS. 2) Kontakt z partnerami klinicznymi oraz analiza danych medycznych.
3) Merytoryczny nadzór nad procesem składania narzędzi GeneTraps w panele i zestawy tematyczne.
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za kontakt z partnerami klinicznymi
(etap 2), sprawdzenie działania systemu GeneTraps).
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiadać za dokumentację prowadzonych badań.
Wymagania konieczne :
1. O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw,
którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje
prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Wykształcenie
mgr, kierunek biologia molekularna lub biotechnologia, specjalizacja genetyka, biofizyka lub
biochemia; dr n. biol. lub medycznych, specjalizacja biochemia, genetyka
Wymagania poŜądane:
- wieloletnie doświadczenie w wykorzystaniu wysokoprzepustowych technik sekwencjonowania
DNA (WES, RNAseq, ChIPseq, miRNAseq);
- praktyczna znajomość metod sekwencjonowania genomów człowieka oraz sposobów analizy
danych;
- wiedza z zakresu biologii molekularnej, genetyki człowieka oraz genetyki medycznej;
- zdolność przygotowywania raportów i dokumentacji prac B+R (preferowane doświadczenie w
firmie CRO);
- doświadczenie międzynarodowe w prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych;
- współautorstwo publikacji w renomowanych czasopismach naukowych z dziedziny biomedycyny (z
listy filadelfijskiej);
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.
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2. Podpisana klauzula o treści: „WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U z 2002r.. Nr 101, poz. 926 z pózn.zm.)”
Oferty naleŜy składać osobiście bądź listownie w terminie 14 dni od daty opublikowania
ogłoszenia (termin upływa z dniem 23.02.2017) pod adresem:
Intelliseq sp. z o.o., ul. Konarskiego 42/13, 30-046 Kraków.
Postępowanie konkursowe w formie rozmowy kwalifikacyjnej z Kandydatami spełniającymi wymogi
określone w ogłoszeniu przeprowadzi Zarząd Spółki. Kandydaci zakwalifikowani do postępowania
konkursowego zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.
Informacje o Kandydatach zgłaszających się do postępowania kwalifikacyjnego stanowią informacje
publiczną.
Postępowanie kwalifikacyjne moŜe być zakończone w kaŜdej chwili bez rozstrzygnięcia.
Dokumenty uwaŜa się za dostarczone w terminie, jeŜeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia
23.02.2017.
Oferty odrzucone, zostaną komisyjnie zniszczone.
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