
OFERTA PRACY 

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie poszukuje 

Informatyka 

 

 

Instytucja: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa, Pawińskiego 5a 

Stanowisko: Informatyk 

DATA OGŁOSZENIA: 30 lipca 2022 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12 sierpnia 2022 

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA: 22 sierpnia 2022 

FORMA SKŁADANIA OFERT: dowolnie (poczta, e-mail, osobiście) 

LINK DO STRONY: Oferty pracy | Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk 

(ibb.edu.pl) 

 

Wymagania: 

1. Umiejętności administrowania systemami Linux na poziomie umiejętności wymiennych w 

certyfikacie CompTIA Linux+ (https://www.comptia.org/certifications/linux) lub 

analogicznym. Sam certyfikat nie jest wymagany.  

2. Znajomości tematów związanych z zarządzaniem sieciami komputerowymi wymaganymi 

do certyfikatów CompTIA Network+ (https://www.comptia.org/certifications/network), 

JNCIA-Junos (https://www.juniper.net/us/en/training/certification/tracks/junos/jncia-

junos.html), szczególnie znajomość warstw 2 i 3, definiowania podsieci, vlanów, routingu i 

podstawowej konfiguracji zapory sieciowej. Certyfikaty nie są wymagane. Znajomość 

systemów junos i/lub hpux będą dodatkowym atutem kandydata.  

3. Znajomośc dystrybucji systemu Linux używanych w Instytucie: Centos i Debian/Ubuntu.  

4. Programowanie w powłoce sh/bash.  

5. Preferowani będą kandydaci posiadający dodatkowe doświadczenie w:  

* technologii wirtualizacji: kvm, VMware, Xen,  

* git, gitlab, ansible,  

* administrowaniu usługami: apache2, exim, openldap, nfs, samba. 

 

Obowiązki: 

− informatyczne wsparcie merytoryczne dla naukowców i doktorantów w szczególności 

w ramach projektu EU-OPENSCREEN 

− Pogłębianie wiedzy i umiejętności praktycznych 

 

Oferujemy: 

− Elastyczne godziny pracy 

− Możliwość rozwoju i nauki, w tym realizacji różnorodnych projektów badawczych  

− Pakiet udogodnień (w tym opieka zdrowotna, zniżka na kartę multisport, lektoraty 

językowe) 
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Przystępując do konkursu należy złożyć:  

1. List intencyjny adresowany do Dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN.  

2. Życiorys. 

3. Informację o posiadanych umiejętnościach 

4. Ew. listę referencji 

5. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu 

rekrutacji następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Biochemii 

i Biofizyki PAN moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko 

oraz w kolejnych naborach kandydatów na stanowiska Instytutu Biochemii i Biofizyki 

PAN zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 

roku. Ponadto oświadczam, iż zostałem  poinformowany o możliwości wycofania zgody 

w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”. 

 

Dokumenty proszę składać drogą pocztową na adres: Sekretariat p.45 , Instytut Biochemii i 

Biofizyki PAN, Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa 

 

lub elektronicznie (wyłącznie pliki w formacie pdf – w przypadku podpisanych stron jako 

skany dokumentów) na adres: secretariate@ibb.waw.pl 

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego 

oferty. 

 

  


