Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego poszukuje kandydata na stanowisko:
Doktorant / Doktorantka
Liczba stanowisk: 1
Miejsce wykonywania pracy: Katedra i Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej
CMKP
Dyscyplina naukowa: nauki medyczne
Typ i rodzaj konkursu: NCN OPUS 19
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie poszukuje doktoranta / doktorantki do
udziału w wielodyscyplinarnym projekcie badawczym pt. "Wczesne wykrywanie i nadzór raka przełyku
przy użyciu gąbki cytologicznej Cytosponge™ i biomarkerów molekularnych (badanie EDEN)"; numer
grantu OPUS-19: 2020/37/B/NZ5/04003.
Celem projektu EDEN jest rozwój nowatorskich metod wczesnej diagnostyki raka przełyku poprzez
podjęcie próby określenia zaburzeń molekularnych charakteryzujących wszystkie etapy rozwoju raka
płaskonabłonkowego przełyku w celu opracowania nowych biomarkerów molekularnych, które
następnie będą mogły być użyte do wczesnego wykrywania i nadzoru choroby za pomocą minimalnie
inwazyjnej gąbki cytologicznej Cytosponge™.
Doktorant / Doktorantka będzie miał(a) możliwość pracy w międzynarodowym, interdyscyplinarnym
zespole złożonym z lekarzy klinicystów, statystyków i bioinformatyków i będzie zaangażowany(a) w
przebieg badania na każdym z jego etapów. Do składania wniosków szczególnie zachęcamy osoby z
tytułem zawodowym magistra lub mgr inżyniera w dziedzinie nauk medycznych / biologii /
biotechnologii medycznej lub pokrewnej i z doświadczeniem w badaniach dotyczących diagnostyki i
prewencji chorób nowotworowych.
Zadaniem doktoranta / doktorantki będzie organizacja i zarządzanie danymi klinicznymi i
molekularnymi pochodzącymi z badań ujętych w projekcie, rekrutacja pacjentów i czynny udział w
opracowywaniu wyników badania.
Wymagane doświadczenie/umiejętności:
-

Stopień magistra lub mgr inżyniera w dziedzinie nauk medycznych / biologii / biotechnologii
medycznej lub pokrewnej
Zainteresowania naukowe związane z diagnostyką i prewencją chorób nowotworowych
Podstawowa umiejętność statystyki medycznej
Doskonała znajomość języka angielskiego (komunikacja pisemna i ustna)
Umiejętność pracy w zespole

Warunki zatrudnienia:
•
•
•
•

rodzaj umowy: umowa o pracę w ramach grantu NCN OPUS 19
czas trwania umowy: 36 miesięcy
wynagrodzenie – stypendium 4,166 PLN miesięcznie netto
data rozpoczęcia pracy: 01.04.2021 r.

Termin składania ofert: 15.03.2021
Forma składania ofert: elektronicznie na adres: eden_study@cmkp.edu.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:
•
•
•
•
•

życiorys naukowy z listą dotychczasowych osiągnięć naukowych w tym publikacji, wystąpień
konferencyjnych i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań
list motywacyjny,
średnia ocen ze studiów (I i II stopnia).
jedna opinia pracownika naukowego ze stopniem przynajmniej doktora.
zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Spośród osób spełniających kryteria przedstawione w ogłoszeniu najlepsi kandydaci zostaną
zaproszeni na rozmowę z komisją rekrutacyjną. Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowę
kwalifikacyjną tylko wybranych osób.

