
English version follows: 
 
Nowo powstałe Laboratorium Epigenetyki Klinicznej na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, 
kierowane przez Associate Professor Tomasza K Wojdacza PhD poszukuje nowych członków. 
 
2 pozycje: 
Postdoc (1.5 roku z możliwością przedłużenia na 2 następne lata) i doktorant (całość studiów 
doktoranckich w medycynie). 
 
Termin aplikacji i start pracy: 
30-04-2019 i 1-07-2019  
 
Dziedzina badań: 
• translacyjne badania nad nowotworami 
• epigenetyka kliniczna / genetyka 
• bioinformatyka / statystyka medyczna 
 
Opis: 
Szukamy wysoce zmotywowanej osoby (postdoc i potencjalnego doktoranta) zmotywowanego do 
kariery naukowej. Oczekujemy, że kandydat będzie aktywnie uczestniczył w kształtowaniu własnego 
projektu, tj. projektował, wykonywał i interpretował eksperymenty, komunikował wyniki (zarówno na 
spotkaniach laboratoryjnych, jak i międzynarodowych konferencjach), a także publikował rezultaty. 
 
Profil kandydatów / wymagań: 
• Kreatywność i motywacja do kariery naukowej. 
• Stopień doktora w przypadku postdoc, stopień magistra (ukończony lub w końcowym etapie) w 
przypadku doktorantów w dziedzinie biologii / medycyny lub bliskiej dyscypliny. 
• Znajomość technologii biologii molekularnej, DNA i RNA. 
• Znajomość takich technologii jak w mikromacierze i NGS w analizie ekspresji genów (RNA-seq), 
zmian metylacji (Illumina platform) i ogólnie biologii systemów jest znaczącym plusem. 
• Zainteresowanie bioinformatyką i statystyką medyczną jest znaczącym plusem. 
•Zdolność do samodzielnej pracy i w dłuższej perspektywie prowadzenia projektu badawczego. 
• Biegły angielski  - konieczny. 
 
Wymagane dokumenty: 
1. Dla potencjalnych postdoc: opis wcześniejszego projektu naukowego (w języku angielskim, jedna 
strona) 
2. Dla potencjalnego doktoranta opis zainteresowań naukowych (w języku angielskim, jedna strona) 
3. CV 
4. Nazwy i dane kontaktowe co najmniej dwóch referencji (np. opiekunów projektu magisterskiego lub 
projektu doktoranckiego). 
 
Oferujemy: 

• Ekscytujący projekt, który możesz sam kreować. 
• Pracę w młodym, przyjaznym zespole w środowisku naukowym akademii medycznej. 
• Możliwość międzynarodowych badań i międzynarodowego rozwoju kariery naukowej. 

 
Prześlij powyższe dokumenty do: Tomasz K Wojdacz, na e-mail: tomasz.wojdacz@pum.edu.pl w 
temacie: wniosek o stanowisko postdoc (lub doktoranta) i jako jeden PDF. 
 
 
 
 



Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016) Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 jako Administrator 
danych informuję Panią/Pana że:  

1) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie możliwy jest pod 
numerem tel. 91 4800790 lub adresem email: iod@pum.edu.pl, 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji, 
3) Pani/Pana dane osobowe  w celach, o których mowa w pkt. 2 będą przetwarzane na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w zakresie 
danych zawartych w art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.), 

b) art. 6 ust. 1 lit. a – w pozostałym zakresie,  
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji lub do czasu odwołania zgody, 
5) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa- ustawę z 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

Pracy oraz ustawę z dnia 27 lipca 2005r., a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, 
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa,  
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzanie, które dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem, 

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony 
 
 
 
 
 
English version:  
 
Newly established Laboratory of Clinical Epigenetics at Pomeranian Medical University headed 
by Associate Professor Tomasz K Wojdacz PhD is looking for new members.  
 
2 positions:  
One postdoctoral researcher (1.5 years with possibility of extension) and one PhD student (duration of 
PhD programme in medical sciences). 
 
Start date:  
30-04-2019 and 01-07-2019 or as soon as possible. 
 
Field of research 

• translational cancer research  
• clinical epigenetics/genetics  
• bioinformatics/medical statistics 

 
Description: 
We are looking for a highly motivated person (one postdoc and one prospective PhD student) seeking 
to pursue a scientific career. The candidate is expected to actively participate in shaping his/her own 
project, i.e. to design, perform and interpret experiments, communicate results (both at lab meetings and 
international conferences) as well as write papers. 
 
Profile of candidates/requirements: 

• Creativity and strong interest in science 
• Recent doctoral degree in the case of postdoc, master’s degree (completed or in final stage) in 

case of PhD students in biology/medicine or a closely related discipline.  
• Background in molecular biology, DNA and RNA technologies. 
• Knowledge of microarray and NGS data processing for gene expression, methylation analyses 

and in general systems biology is an advantage. 
• Interest in bioinformatics and medical statistics is a significant advantage.  
• Ability to work independently and lead your research project. 
• Fluent English is a must.  



 
Required documents: 

1. For prospective postdocs: description of a past scientific project (in English, one page) 
2. For prospective PhD student’s description of scientific interests  
3. CV 
4. Names and contact information for at least two references (e.g. supervisors of master project or 

PhD project). 
 
We offer: 

1. Exciting project which you can develop to make difference. 
2. Work in a young, friendly team in the scientific environment. 
3. Possibility for international research and international development of your career. 

 
Please submit the above documents to: 
Tomasz K Wojdacz, to email: tomasz.wojdacz@pum.edu.pl ,with subject line: application for postdoc 
(or PhD student) position and as single PDF. 
 
 
 
 
To allow us to process your data, please include the following statement in your application: 
 
“I hereby consent to have my personal data processed by Pomeranian Medical University in Szczecin for the 
purpose of carrying out a recruitment process and selecting an employee and concluding a contract for employment 
at the University of Warsaw. I have been informed of my rights and duties. I understand that provision of my 
personal data is voluntary.” 
 
In accordance with Article 13 of REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 
THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal 
data and on the free movement of such data – general regulation on data protection  
 
 
The Administrator has designated the Data Protection Officer who supervises the processing of personal data, and 
who can be contacted via the following e-mail address: iod@pum.edu.pl; 
Your personal data will be processed for the purpose of carrying out a recruitment process and selecting an 
employee and concluding a contract for employment at the University  
The provided data will be processed pursuant to Article 22(1) § 1 of the Act of 26 June 1974 Labour Code 
(uniformed text: Dz.U. of 2018, item 917) and your consent for processing of personal data; 
The remaining data are processed according to your consent for processing of personal data; 
The data will not be shared with any external entities, except for the cases provided for by law; 
The data will be stored until you withdraw your consent for processing of personal data; 
You have the right to access your personal data, rectify, erase, restrict its processing and to withdraw the consent 
at any time – the withdrawal of consent to processing data should be done in written form, acceptably by e-mail 
sent to iod@pum.edu.pl 
You have the right to lodge a complaint to the President of the Office for the Protection of Personal Data; 
 
 


