
 

 

Działające w strukturach Uniwersytetu Jagiellońskiego Narodowe Centrum Promieniowania 

Synchrotronowego SOLARIS poszukuje kandydatów na stanowisko: 

Specjalista ds. systemów wysokiej częstotliwości 

SOLARIS oferuje: 

• Wyjątkową szansę zaangażowania się w obsługę pierwszego polskiego centrum 

badań synchrotronowych; 

• Możliwość rozwoju osobistego; 

• Możliwość pracy w środowisku międzynarodowym. 

 

Wymagania: 

• Wykształcenie wyższe lub średnie, preferowane kierunki: łączność, elektronika, 

automatyka, elektrotechnika, fizyka techniczna lub pokrewne; 

• Doświadczenie w praktycznym wykorzystaniu standardowych urządzeń 

pomiarowych (oscyloskop, analizator widma, analizator sieci, itp.); 

• Wiedza w zakresie technik radiowych;  

• Wiedza w zakresie technik szybkiej akwizycji danych; 

• Umiejętność pracy indywidualnej i w zespole; 

• Samoorganizacja; 

• Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym. 

 

Mile widziane (fakultatywne): 

• Doświadczenie w obszarze elektromagnetyzmu,  analogowej/cyfrowej elektroniki, 

przetwarzania sygnału;  

• Doświadczenie praktyczne w zakresie  technik radiowych oraz diagnostyki wiązki 

cząstek naładowanych; 

• Praktyka w obszarze utrzymania, serwisowania i konserwacji systemów 

mikrofalowych; 

• Podstawowa wiedza w zakresie akceleratorów cząstek; 

• Wiedza w zakresie standardów i praktyki programowania komputerowego.   

 

Główne zadania: 

1. Sterowanie systemami częstotliwości radiowych z dyspozytorni (pokoju kontroli). 

2. Utrzymywanie w ruchu instalacji częstotliwości radiowych dla synchrotronu SOLARIS. 

3. Opracowywanie dokumentacji związanej z eksploatacją instalacji częstotliwości 

radiowych. 

4. Pomoc przy definiowaniu i tworzeniu paneli sterowniczych do tych urządzeń. 

5. Czynny udział w procesie rozwoju urządzeń RF. 

6. Czynny udział przy obsłudze i operacji synchrotronu. 

 

Ze względu na specyfikę ośrodka, praca może wymagać odbywania podróży służbowych do 

innych europejskich laboratoriów.   

 

Zgłoszenia: CV w języku angielskim oraz list motywacyjny  ze wskazaniem nazwy 

stanowiska, którego dotyczy aplikacja, należy przesyłać elektronicznie na adres: 

adriana.wawrzyniak@uj.edu.pl   

 

Aplikacje będą oceniane na bieżąco do czasu znalezienia odpowiedniego kandydata. 

Informację o zakończeniu procesu rekrutacji zamieścimy na naszej stronie 

www.synchrotron.uj.edu.pl   

 

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: ”Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla 



potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz. U. Nr 133 poz.883 z późn. zm./” 

 

Uniwersytet Jagielloński zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi 

kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia 

stanowiska jedynie wybranego kandydata 
 


