FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Instytut Genetyki Roślin PAN
MIASTO: Poznań
STANOWISKO: broker innowacji
WYNAGRODZENIE: 1 005 Euro brutto, ca. 750 Euro netto [ca. 3 000 zł], umowa o pracę do
30.06.2019 w ramach projektu BIO-TALENT [www.biotalent.eu]
DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 10.09.2018r.
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 30.09.2018r.
LINK DO STRONY: http://www.igr.poznan.pl/pl/ogloszenia/praca
SŁOWA KLUCZOWE: transfer technologii, komercjalizacja wyników badań, współpraca nauki z
przemysłem, patenty

OPIS: Broker Innowacji reprezentuje pracowników naukowych i doktorantów w kontaktach z
partnerami biznesowymi spoza Instytutu. Jego zadaniem będzie komercjalizacja wyników badań,
nawiązywanie kontaktów z sektorem pozaakademickim i transfer technologii.
Charakterystyka stanowiska: pracownik administracyjny
Nazwa stanowiska: broker innowacji
Miejsce zatrudnienia: Zakład Zintegrowanej Biologii Roślin IGR PAN
Opiekun: dr Anna Stachowiak-Szrejbrowska/ prof. Małgorzata Jędryczka

Cel tworzenia stanowiska: stanowisko jest tworzone w ramach pilotażowego projektu BIOTALENT na Katedry Europejskiej Przestrzeni Badawczej [ERA Chairs]. Planowana data objęcia
stanowiska to październik 2018 roku (do uzgodnienia).

Wymagane umiejętności:
•

znajomość źródeł finansowania badań, zasad aplikowania po krajowe i zagraniczne środki
finansowe oraz możliwości pozyskania partnerów przemysłowych'

•

preferujemy kandydatów posiadających doświadczenie w zakresie usług brokerskich w
obszarze transferu wiedzy i technologii ( w przypadku posiadania takiego doświadczenia
prosimy o wyszczególnienie usług wykonywanych w ostatnich trzech latach,
potwierdzonych referencjami);

•

udokumentowana specjalizacja w dziedzinie naukowej związanej z profilem działalności
IGR PAN (agronomia, biologia, genetyka).

Pozostałe wymagania:
Poszukujemy absolwentów uczelni wyższych z tytułem magistra lub inżyniera:
•

cechujących się bardzo dobrymi wynikami w nauce,

•

cechujących się świeżym, innowacyjnym spojrzeniem na problematykę transferu
technologii,

•

z kontaktami w sferze nauki i biznesu,

•

dużą motywacją do działania,

•

lubiących wyzwania,

•

aktywnych społecznie,

•

proaktywnie nastawionych na rozwiązywanie problemów,

•

pewnych siebie,

•

komunikatywnych,

•

znających język angielski na poziomie B2 [praca w międzynarodowym zespole].

Zakres obowiązków:
Osoba zatrudniona na stanowisku brokera innowacji będzie odpowiedzialna za:
•

identyfikację zasobów Instytutu (kwalifikacje pracowników i doktorantów, zasoby
materialne i niematerialne, poziom rozwoju technologicznego),

•

współpracę z zespołami badawczymi w celu budowania portfela kompetencji jednostki,

•

zebranie i analiza informacji na temat oferowanych produktów lub usług, stosowanych
technologii,

•

szacowanie kosztów ekonomicznych transferu technologii,

•

komercjalizację wiedzy eksperckiej pracowników naukowych i doktorantów z obszaru
badań naukowych i wdrażania innowacji,

•

zarządzanie procesami komercjalizacji i dystrybucji wyników badań naukowych,

•

poszukiwanie odbiorców dla technologii opracowanych w Instytucie, udział w negocjacjach
oraz współpraca zmierzająca do zawarcia umów pomiędzy firmami a Uczelnią,

•

analizę rynku, budowanie relacji z przedsiębiorcami,

•

tworzenie koncepcji wykorzystania gospodarczego uzyskanych wyników prac badawczych,
w tym: badanie rynku i segmentacja grup docelowych klientów i opracowanie modelu
koncepcji wykorzystania gospodarczego wyników projektów,

•

aktywne poszukiwanie partnerów biznesowych do wspólnych projektów badawczych i
wdrożeniowych oraz powoływanie konsorcjów naukowo-przemysłowych (także na
poziomie międzynarodowym),

•

pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na projekty badawczo-rozwojowe i
wdrożeniowe,

•

prezentację potencjału Instytutu w postaci technologii, know-how i patentów podczas
wydarzeń promocyjnych i informacyjnych (targów i konferencji),

•

prowadzenie szkoleń i warsztatów w zakresie komercjalizacji projektów naukowych i
transferu technologii, skierowanych do doktorantów oraz pracowników naukowych IGR
PAN.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:
1. List motywacyjny dokumentujący, że kandydat spełnia wzmagania na to stanowisko.
2. CV kandydata zawierające informacje na temat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

członkostwa w organizacjach uczelnianych działających na rzecz nauki i biznesu,
członkostwa w pozauczelnianych organizacjach działających na rzecz nauki i biznesu,
innej aktywności społecznej wykazywanej przez kandydatów,
uczestnictwa kandydatów w międzynarodowej wymianie studenckiej (np: Erasmus, targi,
konferencje międzynarodowe),
znajomości języka angielskiego,
znajomości innego niż angielski języka obcego,
pracy podczas studiów,
samooceny znajomości innowacji technologicznych w wyuczonym zawodzie,
posiadania doświadczenia w handlu.

3. Odpis dyplomu(ów) oraz szczegółowy wypis przedmiotów wraz z ocenami [także studiów
podyplomowych]
4. Nazwiska osób, które mogą wystawić referencje

Dokumenty w formie elektronicznej [1 plik pdf] w j. polskim lub j. angielskim proszę wysyłać na
adres: kadry@igr.poznan.pl z kopią na biotalent@igr.poznan.pl wpisując w tytule maila BROKER
INNOWACJI.

OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O STANOWISKO PROSZONA JEST O ZAWARCIE
W DOKUMENTACJI NASTĘPUJĄCEGO ZAPISU:
"Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
przesłanej dokumentacji konkursowej dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. W
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz z Ustawą o
ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018.1000). Jednocześnie wyrażam
zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej
dokumentacji konkursowej, na potrzeby przyszłych rekrutacji."

Termin rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenia wyników:
Nie później niż jeden miesiąc od daty zamknięcia konkursu.

