Intelliseq sp. z o.o.
ul. Konarskiego 42/13
30-046 Kraków
Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Bioinformatyk w projekcie “GeneTraps - system
analizy wyników sekwencjonowania genomu dedykowany dla medycyny precyzyjnej”.
Zakres obowiązków:
1. Rozwijanie funkcjonalności skryptów oraz przekładanie założeń projektowych na
produkt końcowy poprzez projektowanie, kodowanie i wprowadzanie innowacyjnych
rozwiązań.
2. Nadzór nad realizacją i prawidłowością wykonania projektu ze względu na założone
cele.
3. Weryfikacja, szczegółowe opracowanie i nadzór nad osiągnięciem wskaźników
realizacji projektu.
4. Opracowywanie dokumentacji.
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 wyższe z kierunków ścisłych (matematyka, informatyka).
3. Znajomość przynajmniej jednego z języków: R, Python, Bash
4. Znajomość pakietów bedtools oraz samtools
5. Znajomość narzędzia Git.
6. Dobra znajomość języka angielskiego.
Wymagania pożądane:
1. Doświadczenie w projektach związanych z branżą biomedyczną.
2. Znajomość podstaw genomiki.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.
2. Podpisana klauzula o treści: „Wyrażam 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 należy składać osobiście bądź listownie w terminie 14 dni od daty opublikowania
ogłoszenia (termin upływa z dniem 27.01.2015r.) 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 może być
zakończone w każdej chwili bez rozstrzygnięcia. Dokumenty uważa się za dostarczone w
terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 27.01.2015r. Oferty odrzucone,
zostaną komisyjnie zniszczone.

