
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
CHIMICO -FARMACEUTICĂ-ICCF
CALEA VITAN 112, SECTOR 3 BUCURESTI TEL:3212117
Registrul comertului J40/963/1997 CUI RO 3008580

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică, angajează in cadrul proiectului
PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0529 ”Dezvoltarea capacitătii de cercetare translatională: dezvoltarea de
vaccinuri de la concept la evaluarea preclinică’’ un medic veterinar pe perioada determinată: pe durata
proiectului + 2 ani, cu normă întreagă.
Cerinte pentru ocuparea postului:

-Absolvent facultate în domeniul Medicina Veterinara

- Limba maternă : limba romană

- Limbi străine: limba engleză

Aptitudini/calificari:

- Cunostinte teoretice si practice în medicina veterinară si în modele experimentale in vivo.
-Abilităti avansate de calculator: grafică si scris, prezentare power point, software pentru

echipamente stiintifice.

Responsabilităti principale:

- - Asimilarea cunostintelor necesare îndeplinirii atributiilor alocate în cadrul proiectului; de
stabilire a unei structuri si a procedurilor operationale in vederea autorizarii metodologiei

necesare dezvoltarii unui nou vaccin.

- - Pregătirea si perfectionarea continuă în tematica postului;

- - Participarea la diferite activităti specifice departamentului.
Actele vor contine următoarele documente:

- Cererea de înscriere;

- Copii ale diplomelor de studii;

- Curriculum Vitae;

- Adeverintă din care să reiasă calitatea de student program master/program doctorat în
domeniul;

- Copie act de identitate/pasaport.

- Adeverinta medicala + cazier
Concursul va consta în sustinerea unei probe scrise si a unui interviu în tematica postului.

Proba interviului poate fi sustinută doar de candidatii care au obtinut punctajul minim 7 la proba scrisă.

Sunt declarati admisi la interviu candidatii care au obtinut punctajul minim 7. Punctajul final se

calculează ca medie aritmetică a punctajelor obtinute la proba scrisă si interviu si trebuie să fie mimin 7.

Se consideră admis candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat

pentru acelasi post, cu conditia ca acestia să fi obtinut punctajul minim necesar.

Documentele pentru inscriere la concurs vor fi trimise pe adresa de e-mail: iccf@ncpri.ro, până la data

de 27.11.2018 .

Proba scrisă si interviul vor avea loc în data de 04.12.2018, ora 11.00.

Informaţii suplimentare pot fi obtinute la telefon: 021.321.21.17


