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Szukamy właśnie Ciebie!

 
Do Twoich zadań należeć będzie: 

Prowadzenie, analiza i dokumentacja badań laboratoryjnych wykonywanych w ramach projektu:

„Wpływ płci żywiciela na odpowiedź immunologiczną i protekcję po doustnej immunizacji proteazą
cysteinową Fasciola hepatica i zarażeniu tym pasożytem”, 

w szczególności:

•Opracowanie konstruktów genetycznych obejmujących wektory ekspresyjne do transformacji bakterii i roślin;
·Uzyskanie rekombinowanego antygenu w bakteriach, jego izolacji i oczyszczeniu;
·Przygotowanie antygenów z komórek bakterii do szczepień;
·Udział w eksperymentach na zwierzętach i analizie odporności;
·Gromadzenie i analiza danych oraz udział w przygotowaniu publikacji;
·Udział w konferencjach oraz szkoleniach związanych z wykonywaną pracą;
·Realizacja programu kształcenia obowiązującego w Szkole Doktorskiej, oraz przygotowanie pracy doktorskiej 
w zakresie tematyki niniejszego projektu.

Tematyka badawcza projektu:

Celem projektu jest określenie czynników zależnych od płci, determinujących odpowiedź immunologiczną zwierząt 
na antygen wytwarzany w roślinach i podawany na drodze doustnej i/lub iniekcyjno-doustnej, na przykładzie
chimerycznego antygenu HBcAg-proteaza cysteinowa, o funkcji potencjalnej szczepionki przeciwko motylicy
wątrobowej - pasożytowi przewodu pokarmowego. 
Część projektu realizowanego w Narodowym Instytucie Leków (Warszawa) i Instytucie Parazytologii Polskiej
Akademii Nauk (Warszawa), obejmuje wytworzenie konstruktów genetycznych do uzyskania antygenu
szczepionkowego w bakteryjnym i roślinnym układzie ekspresyjnym, uzyskanie antygenów w bakteriach oraz badanie
czynników immunologicznych po podaniu antygenów zwierzętom doświadczalnym.

Nasze oczekiwania:
• Wykształcenie wyższe preferowane: biologia, biotechnologia lub pokrewne;
• Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (min. Poziom B2);
• Chęć wykonywania pracy naukowej;
• Ciekawość poznawcza;
• Umiejętność pracy w grupie, jak również zdolność do pracy samodzielnej;
• Silna motywacja do pracy.

Wymagane dokumenty:
• CV

Oferujemy:
• Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
• Praca w znaczącej instytucji naukowej;
• Pakiet socjalny w tym karta Multisport i prywatna opieka medyczna;
• Wsparcie merytoryczne, praktyczne i organizacyjne; 
• Możliwość uczestnictwa w projektach naukowo-badawczych oraz pozyskania dodatków grantowych;
• Szansę na poznanie nowych obszarów naukowo-badawczych, w tym współpracy z biznesem. 

CV należy przesłać na adres: p.czerwonka@nil.gov.pl

Chciał(a)byś brać udział w projektach naukowo-badawczych mających na celu opracowanie nowych strategii i postaci
produktów leczniczych przyczyniających się do walki z pasożytami. Rozwijać swoje kompetencje i umiejętności 

w zakresie biotechnologii, badań nad immunologią zwierząt, a także parazytologii oraz połączyć pracę w projekcie
badawczym z przygotowaniem własnej pracy doktorskiej.
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BENEFITY

DOFINANSOWANIE DO ZAJĘĆ
SPORTOWYCH

PRYWATNA OPIEKA MEDYCZNA

DOFINANSOWANIE 
KURSÓW I SZKOLEŃ

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

PREFERENCYJNE POŻYCZKI

PACZKI ŚWIĄTECZNE

DOFINANSOWANIE
WYPOCZYNKU

DODATKOWY URLOP

FIRMOWA BIBLIOTEKA

DOFINANSOWANIE BILETÓW
DO KINA


