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OPIS: 

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego (ŚLCJ) zaprasza 

do wzięcia udziału w konkursie na stanowisko inżynieryjno-techniczne.  

 

Stanowisko 1 (produkcja) 

 

Opis stanowiska: 

 

Wytwarzanie radiofarmaceutyków do Tomografii Pozytonowej (PET) (praca w warunkach 

narażenia na promieniowanie jonizujące), planowanie i organizacja produkcji farmaceutyków 

zgodnie z planem produkcyjnym oraz standardami jakościowymi, przygotowanie materiałów 

i sprzętu do produkcji i syntez badawczych, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania 

sprzętu produkcyjnego, planowanie i nadzór nad kalibracją, konserwacją oraz przeglądami 

urządzeń produkcyjnych, współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie monitoringu 

środowiska produkcji oraz zapewnienia właściwych warunków wytwarzania, konserwacja 

powierzchni i wyposażenia do produkcji sterylnej, bieżące utrzymanie systemu jakości, 

współpraca w przygotowywaniu wystąpień grantowych. 

  

Wymagania: 

 

Wykształcenie wyższe magisterskie na jednym z kierunków: farmacja, chemia lub nauki 

pokrewne. Mile widziane doświadczenie w produkcji farmaceutycznej i znajomość zasad 

GMP. Dobra znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 (w tym terminologii 

branżowej), dobra znajomość obsługi komputera (Windows, MS Office). Mile widziane 



doświadczenie w pracy z radioaktywnością (klasa narażenia A), umiejętność pracy 

zespołowej. 

 

 

Stanowisko 2 (Kontrola Jakości) 

 

Kontrola jakości radiofarmaceutyków do Tomografii Pozytonowej (PET) (praca w warunkach 

narażenia na promieniowanie jonizujące). Planowanie i organizacja kontroli jakości 

radiofarmaceutyków zgodnie z planem produkcyjnym oraz standardami jakościowymi, 

zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sprzętu kontroli jakości, planowanie i nadzór nad 

kalibracją, konserwacją oraz przeglądami urządzeń, utrzymywanie wymagań jakości, 

archiwizowanie prób, wyrobów gotowych i dokumentów oraz nadzór nad archiwizacją, 

współpraca w przygotowywaniu wystąpień grantowych. 

 

 Wymagania: 

 

Wykształcenie wyższe magisterskie na jednym z kierunków: farmacja, chemia lub nauki 

pokrewne, mile widziana znajomość technik analizy instrumentalnej i znajomość zasad GMP, 

mile widziane doświadczenie w pracy z radioaktywnością (klasa narażenia A), dobra 

znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 (w tym terminologii branżowej), dobra 

znajomość obsługi komputera (Windows, MS Office), dobra organizacja pracy własnej, 

umiejętność pracy zespołowej. 

 

 

Wybrani kandydaci dołączą do grupy badawczej w ŚLCJ i będą uczestniczyć w badaniach 

zgodnie z jej programem naukowym. 

Będą również zaangażowani w prace organizacyjne i administracyjne.  

Osoby zainteresowane powinny złożyć następujące dokumenty: 

1. Życiorys, zawierający m.in. informację o dotychczasowej działalności, także naukowej i 

dydaktycznej oraz listę ew. publikacji 

2. List motywacyjny, zawierający informację o oczekiwanym zakresie wynagrodzenia 

 

Dokumenty należy przesłać elektronicznie (w formacie pdf) na adres: 

slcj@slcj.uw.edu.pl . 

Komisja kwalifikacyjna przeprowadzi wywiady z kandydatami w terminach, o których 

kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.  



Przed rozmową indywidualną kandydaci będą zobowiązani dostarczyć: 

 kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz 

znajomość języków obcych 


