
 

EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG 
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OFERTA PRACY –  Norwegia 

Nr ref. 0219-2015-06-54 

Osoba na stanowisko:  
Stypendium doktoranckie w ramach międzynarodowego programu szkoleniowego SUURPh  

(Simula-UiO-UCSD Research and PhD training program) 

Kod ISCO:  2149 

Opis stanowiska / zakres 
obowiązków: 

Simula Szkoła Badań i Innowacji poszukuje kandydatów na stanowiska 

doktoranckie oferowane w ramach programu współpracy między Simula, 

Uniwersytetem w Oslo (UIO) oraz Uniwersytetem  Kalifornijskim w San 

Diego (UCSD). 

Więcej informacji na stronie: 

https://www.simula.no/about/available-jobs 

Liczba etatów: 4 

Miejsce zatrudnienia – kraj: Norwegia 

 DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ  

Status:  Pracodawca 

Nazwa: Simula Research Laboratory 

Adres: Martin Linges vei 25 

1364 Fornebu 

Norwegia 

Kraj: Norwegia 

Telefon (z kodem kraju): +47 67 82 82 00 

Strona internetowa: 
https://www.simula.no/ 

Krótki opis działalności gospodarczej: 
 

Labolatorium Badań Simula jest publicznym instytutem badań 

zlokalizowanych w Oslo w Norwegii. Prowadzi badania w zakresie 

technologii komunikacji, obliczeń naukowych oraz oprogramowań 

inżynieryjnych, których głównym celem jest tworzenie nowej i istotnej 

wiedzy na temat podstawowych problemów naukowych. 

MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: Oslo, Norwegia (w ramach stypendium wymagany jest pobyt od 6 miesięcy 
do 1 roku w San Diego, USA) 

WYMAGANIA 

Wykształcenie: Ukończony tytuł magistra w zakresie projektowania / matematyki 

Doświadczenie zawodowe:  
 

Doświadczenie w tworzeniu oprogramowania i narzędzi analiz do 
zastosowań biologicznych lub medycznych. 

Znajomość języków:  Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie wymagana 

Inne istotne wymagania: - odpowiednie wyniki w nauce  
- umiejętność myślenia analitycznego i ilościowego będzie zaletą 
- dobra znajomość dziedzin naukowych w zakresie projektowania i 
matematyki 
- dobre umiejętności komunikacyjne i interpersonalne są konieczne  



 

EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG 

oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i 

pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 

Wysokość pensji brutto:  Od 430 500 NOK brutto rocznie  

Waluta, w jakiej wypłacana jest 
pensja: 

Korona norweska (NOK) 

Nazwa firmy, z którą zostanie 
podpisana umowa:  

The Simula School for Research and Innovation 

Wymiar czasu pracy Cały etat 

Czas trwania umowy:  3 lata 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty - list motywacyjny podsumowujący tło kandydata oraz wypunktowane (w 
kolejności rankingowej) wszystkie projekty SUURPh (zarówno UiO i Situli), 
do których kandydat będzie wnioskował (max. 3). 
- CV zawierające informacje kontaktowe, posiadane wykształcenie, 
wcześniejsze badania i doświadczenie w konkretnych projektach 
badawczych, a także tytuły  publikacji i prac naukowych. 
- kopie odpowiednich dyplomów lub świadectw ukończenia szkoły 
- listy referencyjne i informacje kontaktowe (imie i nazwisko, aktualna 
pozycja, stosunek do kandydata, numer kontaktowy oraz adres e-mail) do 3 
akademickich i badawczych referentów 
- poświadczenie znajomości języka angielskiego jest wskazane 

Język, w którym muszą być 
sporządzone przedkładane 
dokumenty: 

Wszystkie wymagane dokumenty powinny być złożone w języku angielskim, 
w jednym folderze w formacie PDF. 

Do kogo należy wysłać dokumenty: Ww. dokumenty należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem 
internetowego systemu zgłoszeniowego. Zgłoszenia nadesłane za 
pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane. 

Gdzie należy wysłać dokumenty: 
https://www.simula.no/about/available-jobs 

Dane teleadresowe doradcy EURES 
lub przedstawiciela pracodawcy: 
(nazwisko, adres, telefon, fax, e-mail 
itp.) 

Dr. Andy Edwards e-mail: andy@simula.no 

DODATKOWE INFORMACJE  

Więcej informacji na temat oferty można znaleźć na stronie  
https://www.simula.no/about/available-jobs 

 
WAŻNOŚĆ  

Data publikacji: 17.06.2015 r. 

Termin przedkładania podań o 
pracę / zakończenia ważności 
oferty: 

03.08.2015 r. 

UWAGA: 
1. Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że 

wszystkie roszczenia odnośnie do warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do 
odpowiedniego sądu w kraju zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) nie mogą pośredniczyć ani 
reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.   

2. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność 
ofert pracy zgłoszonych w lokalnym urzędzie pracy.  Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez 
stronę trzecią i EURES nie odpowiada za ewentualne rozbieżności między warunkami pracy określonymi w 
ofercie pracy i warunkami oferowanymi przez potencjalnego pracodawcę.  

3. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym 
pracodawcom zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe 
dostarczone przez osoby poszukujące pracy.  

 

 


