
Erasmus Student Work Placement 

EMPLOYER INFORMATION 

Name of organisation General Engineering Research Institute,  
Liverpool John Moores University  

Address GERI Building, Byrom Street, Liverpool, L3 3AF, UK 

Telephone +44 151 231 2516  

Fax +44 151 231 2158 

E-mail h.l.pottle@ljmu.ac.uk  

Website 
www.ljmu.ac.uk/geri  

Number of employees 14  

Short description of the 
company 

Instytut GERI jest częścią Faculty of Technology and Enviroment na 
Uniwersytecie Johna Moores w Liverpoolu. Poza działalnością 
akademicką, najważniejszym zadaniem Instytutu jest współpraca z 
przemysłem. Pracownicy Instytutu są zaangażowani w projekty 
mające na celu transfer najnowszych osiągnięć naukowych do firm. 
Instytut współpracuje zarówno ze światowymi liderami jak i 
niewielkimi innowacyjnymi firmami.  

CONTACT DETAILS 

Contact person for this 

placement Adam Rosowski 

Department and 

designation / job title 
Pracownik naukowy GERI  

Direct telephone number +44 151 231 2886 

E-mail address a.p.rosowski@ljmu.ac.uk  

APPLICATION PROCEDURE 

Who to apply to (including. 

contact details) 
Adam Rosowski 
a.p.rosowski@ljmu.ac.uk  

Deadline for applications Aplikacje są przyjmowane przez cały rok 

Application process 
Bezpośredni kontakt z zainteresowanym studentem/ką  

Przesłanie wymaganych dokumentów oraz video-rozmowa  

Other Mile widziane rekomendacje  
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COMPETENCES, SKILLS and EXPERIENCE REQUIREMENTS 

Profile 

Student/ka / doktorant/ka włókiennictwa lub chemii (lub kierunków 

pokrewnych) z zainteresowaniami i wiedzą w zakresie chemii 

środków piorących i metod czyszczenia tkanin. Znajomość 

fotochemii będzie dodatkowym atutem.  

Languages and level of 

competence required 

Polski, Angielski (A2/B1)  
W przypadku braku znajomości języka polskiego: Angielski (B2)  

Computer skills and level 

of skills required 

Umiejętność podstawowej obsługi komputera oraz dowolnego 

oprogramowania do analizy danych doświadczalnych  

Drivers license Nie jest wymagana  

Other Preferowani studenci wyższych lat studiów  

PLACEMENT INFORMATION 

Department / Function Research student 

Description of activities Aktywny udział w niezwykle ciekawym i innowacyjnym projekcie 
realizowanym w GERI we współpracy z partnerami 
przemysłowymi. Projekt jest objęty tajemnicą przemysłową, dlatego 
wszelkie szczegóły będą przekazywane po wyborze kandydata.  

Location  Liverpool, UK 

Start Date Dowolny 

Duration  3-12 miesięcy w zależności od wyników projektu  

Working hours per week 35 

Accommodation (please 

select) 

 Accommodation will be provided 

 We can assist with finding accommodation 

 Student to make own arrangements 

Details of financial and “in 

kind” support to be 

provided 

W zależności od uzyskiwanych wyników, możliwość otrzymania 

finansowania od jednej z firm uczestniczących w projekcie.  

Other  


