
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică - ICCF organizeaza concurs
pentru ocuparea postului de asistent de cercetare in domeniul biologie, microbiologie, cu norma
intreaga, pe durata nedeterminata, in cadrul proiectului complex intitulat ”Nanotehnologii
inovative pe baza de polimeri pentru obtinerea de noi materiale avansate- NAPOLI19”, finantat
prin contractul nr.40/PCCDI/2018.
Cerinte pentru ocuparea postului:

licentiat/student program master/absolvent master în domeniul biologie/microbiologie
- cunostinte IT ;
- limbi străine: limba engleză
- cunoasterea tematicii si bibliografiei mentionate în anunt.

Aptitudini/calificari:
Detin o diplomă de licentă în biologie / biochimie sau în domeniul conex
Cunostinte teoretice si practice în biologie, microbiologie

Responsabilităti principale:
- Asimilarea cunostintelor necesare îndeplinirii atributiilor alocate în cadrul proiectului;
- Pregătirea si perfectionarea continuă în tematica postului;

Participarea la diferite activităti specifice de suport IT în departament.
Continutul dosarului pentru concurs:

- Cererea de înscriere;
- Copii ale diplomelor de studii;
- Curriculum Vitae;
- Adeverintă din care să reiasă calitatea de absolvent/student program master/program

doctorat în domeniul;
- Copie act de identitate/pasaport.
- Adeverinta medicala

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, până la data de
29.11.2018.

Proba scrisă si interviul vor avea loc în data de 05.12.2018, incepand cu ora 10.00.

Informaţii suplimentare pot fi obtinute la telefon : 021.321.21.17 sau la sediul institutului din
Calea Vitan nr.112, etaj 1 , Compartiment Resurse Umane, sector 3, Bucuresti.

Bibliografie:

Farmacopeea europeană editia nr. 8:

- cap. 02 Metode de analiza - 2.06. Teste Biologice.

- cap. 05 Texte generale - 5.01. Texte generale privind microbiologia.


