
 

 
      Centrum Badań Kosmicznych PAN jest jedynym instytutem w Polsce, którego działalność 

związana jest z prowadzeniem badań przestrzeni okołoziemskiej, ciał Układu Słonecznego  
i Ziemi, przy wykorzystaniu technologii kosmicznych i satelitarnych. 

 
Aktualnie do Zakładu Fizyki Słońca we Wrocławiu poszukujemy  kandydata na stanowisko: 
 

Fizyk/optyk 
(miejsce pracy Wrocław) 

 
Nr ref. WR.110.4.2020 

Zakres obowiązków:  
  Udział w projektach spektrometrów rentgenowskich 

 
Wymagania: 

  znajomości zagadnień związanych z optyką w zakresach widm: podczerwonym, 
widzialnym, UV, EUV i X 

  wiedzy z fizyki cząstek elementarnych, spektroskopii w    zakresie rentgenowskim 
  znajomości metod rejestracji promieniowania rentgenowskiego  
  umiejętności programowania w języku Python, IDL lub Fortran 
  dobrej znajomość języka angielskiego  
  znajomość pakietu Geant4 i języka C będzie dodatkowym atutem 

 
Oferujemy: 

  Umowę o pracę 
  Dofinansowanie do wypoczynku 
  Kartę Multi Sport 

 

          Aplikacje prosimy kierować na email: mk@cbk.pan.wroc.pl  do dnia 31 lipca 2020r. 

Prosimy o dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu  
tylko z wybranymi kandydatami. 

 

 

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze 
mnie dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Badań Kosmicznych PAN z siedzibą w Warszawie 00-716 przy ul. Bartyckiej 18A, dla 
potrzeb  procesu  rekrutacji  zgodnie  z  art.  6  ust.  1  lit.  a  rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 

  W przypadku chęci uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o umieszczenie w dokumentach 
aplikacyjnych następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CBK PAN moich danych osobowych w przyszłych 
procesach rekrutacyjnych w okresie dwóch lat od dnia mojego zgłoszenia do udziału w aktualnym postępowaniu rekrutacyjnym . 

  Administratorem danych osobowych jest Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk  
z  siedzibą  przy  ul.  Bartyckiej  18A  w  Warszawie  00-716.  Dane  kontaktowe  Inspektora  Ochrony  Danych:  iod@cbk.waw.pl.  Dane 
osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie dobrowolnej zgody. Informujemy o prawie do wycofania 
zgody  w  dowolnym  momencie,  przy  czym  cofnięcie  zgody  nie  ma  wpływu  na  zgodność  przetwarzania,  którego  dokonano  na  jej 
podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych w 
procesie rekrutacji bądź  maksymalnej przez okres dwóch lat. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia 
rekrutacji,  brak  zgody  na  przetwarzanie  oznaczać  będzie  rezygnację  z  udziału  w  tym  procesie.  Informujemy  o  prawie  dostępu  do 
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie skargi do organu nadzorczego. Centrum 
Badań  Kosmicznych  Polskiej  Akademii  Nauk  nie  stosuje  w  procesach  rekrutacji  profilowania  ani  zautomatyzowanego  systemu 
podejmowania decyzji. 
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