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FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW: 
 
 

Instytut Technologii Elektronowej oddział w Krakowie 
 

poszukuje kandydatów do realizacji zadań w projekcie pn. 
 

„Prace badawczo rozwojowe nad innowacyjnym, ultraczułym, szybkim i tanim miniaturowym 
testem do wykrywania wirusa grypy – FLUSENSOR” 

 
w ramach 

działania 1.2 „Projekty badawczo – rozwojowe” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

 
 
 
 
 
Rodzaj przewidzianego do wykonania zlecenia: 
Koordynacja i merytoryczne wsparcie prac interdyscyplinarnego zespołu elektrochemików, elektroników, 
programistów systemów wbudowanych oraz analityków danych pomiarowych mającego za zadanie 
skonstruowanie mikroelektrod. W zakres zadań do realizacji wchodzi skoordynowanie procedur bieżącej 
weryfikacji budowanego urządzenia (czytnika) pod kątem optymalnej współpracy z modyfikowanymi 
biochemicznie mikroelektrodami, przy czym badania kontrolne zostaną przeprowadzone w laboratoriach 
bioelektrochemicznych. Rolą kierownika zadania jest identyfikacja i optymalizacja czynników oraz 
procesów mających wpływ na czułość i powtarzalność układu pomiarowego pod kątem przygotowania 
procesu technologicznego pozwalającego na produkcję mikroelektrod w skali masowej. 
 
Opis czynności które należy wykonać w ramach zlecenia: 
Wydzielenie zadań projektowych, przydział zadań poszczególnym członkom zespołu, ustalenie i bieżąca 
kontrola szczegółowego harmonogramu realizacji zadań, interpretacja efektów prac i wdrażanie procedur 
naprawczych w zależności od wyników uzyskiwanych w trakcie realizacji prac, koordynacja prac zespołu, 
merytoryczna opieka nad całością zadania. 
 
Kwalifikacje zawodowe: 
- doświadczenie w zakresie kierowania projektami programistycznymi, 
- doświadczenie w zakresie realizacji projektów naukowo-badawczych w dziedzinie elektroniki i sensoryki, 
w tym czujników chemicznych, 
- doświadczenie w zakresie projektowania i realizacji wyspecjalizowanych, zaawansowanych systemów 
sensorycznych (elektronika, oprogramowanie układowe, akwizycja danych, transmisja danych, 
składowanie danych oraz ich analiza), 
- doświadczenie w pracy w laboratorium chemicznym i elektrochemicznym, 
- doświadczenie w pracy w laboratorium elektronicznym i mikroelektronicznym, 
- dobra znajomość systemów komputerowego wspomagania zarządzania projektami i zespołami ludzkimi, 
- wieloletnie doświadczenie w zakresie wytwarzania oprogramowania w językach C, C++, Java, C#. 
 
Czas realizacji zlecenia: 
15.03.2018 - 30.06.2018 
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Forma zlecenia: 
umowa zlecenie 
 
Nazwa stanowiska: 
Kierownik zadania nr 3 
 
Numer zadania i wydatku wg budżetu: 
Zadanie nr 3 wydatek nr 1 
 
Wynagrodzenie: 
Zgodnie z budżetem projektu  
 
Termin składania ofert: 
28.02.2018r. 
 
 
 
Życiorys wraz z listem motywacyjnym prosimy wysyłać na adres: 
pracakrakow@ite.waw.pl 
 
W dokumentach prosimy o dołączenie klauzuli wraz z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 
29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z 
późniejszymi zmianami.” 


