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ANUNT
INCDCP-ICECHIM Bucuresti anunta scoaterea la concurs a unor posturi în vederea efectuării activităților din planurile de lucru ale
proiectelor Echipei nr.1: Napoli19 nr 40/2018, Intelmat 39/2018, Securenet 70/2018, Tinere echipe Bacteriosens 123/2018, Eranet Bluebio Bioshell
157/2020, Proiectul PED Electrozi hibrizi si Proiecte Nucleu.

Nr.
crt.

Denumire

Număr
posturi
vacante

Cercetator stiintific in
tehnologia compusilor
macromoleculari
1.

(Asimilat Cod COR 214530,
norma intreaga, durata
nedeterminata)

Departament Polimeri Echipa nr.1 Materiale
polimerice avansate si
reciclare polimeri

1

Condiţii minime de ocupare
Vechime în
Studii
domeniu

-Absolvent al
unei universitati
tehnice (chimist,
inginer chimist,
inginer medical,
etc), cursuri de
-Minim 2 ani
zi;
vechime
in
-Absolvent
cercetarea
in
master in
domeniul
domeniul
compusilor
ingineriei
macromoleculari;
chimice;
-Doctorand in
domeniul de
cercetare al
compusilor
macromoleculari;

Alte condiţii

Data limita
de depunere
a dosarelor

Cunostinte temeinice in domeniul compusilor
macromoleculari;
- Cunoașterea la nivel ridicat (vorbit, citit, scris) a cel
puțin unei limbi străine de circulație internațională;
- Cunoștințe de operare/programare pe calculator
(Microsoft Office nivel mediu): editare documente,
prezentări, postere; elaborare grafice;
- Aptitudini, abilitati: potential si dorinta de a lucra in
activitatea de cercetare in domeniul chimiei
polimerilor, spirit organizatoric, excelenta capacitate
de lucru in echipa, abilitati de comunicare, seriozitate
in realizarea activitatilor, initiativa pentru rezolvarea a
diferite probleme/sarcini si nu in ultimul rand,
persoana cu aspect ingrijit, ordonat, punctual, serios si
neconflictual la locul de munca;
- Disponibilitate pentru efectuare de stagii de pregatire
in tara sau strainatate;

11.09.2020
ora 16.30

-

- Interes pentru realizarea de lucrari de calitate si
disponibilitate pentru efort suplimentar impus de
conditii de operare specifice, acolo unde este cazul.
Probele de concurs constau in analiza dosarului de inscriere la concurs si probe scrisa, practica si orala (interviu). Data si ora de desfasurare a concursului
pot fi modificate in functie de numarul candidatilor si de disponibilitatea membrilor comisiei de concurs.
Salariul de baza este 4.180 lei la care se aplica un spor de vechime in functie de vechimea in munca. Rezultatele concursului vor fi comunicate in termen de
24 de ore de la data sustinerii probei de concurs. Contestatiile pot fi depuse la Secretariatul Directorului General in termen de 48 de ore de la comunicarea
rezultatului.
Bibliografie: - Gheorghe Hubca, Chimie Verde a Polimerilor, Ed. Semne, Bucuresti, 2020;
 Gh. Hubca, H. Iovu, M. Tomescu, O. Novac, I.D. Rosca, Gh. Ivãnus, Materiale compozite, Ed. Tehnicã, Bucuresti, 1999, ISBN 973-31-1126-0.
 E. Buzdugan, M-C. Iovu, H. Iovu, Reactii chimice ale polimerilor, Ed. Printech, Bucuresti, 1999, ISBN 973-9475-1-6.
- Gheorghe Hubca, Precursori pentru sinteza polimerilor, Ed. Semne, Bucuresti, 2020.
Data concursurilor: 21.09.2020 ora 12.00 la sediul INCDCP-ICECHIM Bucuresti.
Continutul dosarului de inscriere la concurs:
- Cerere - tip de inscriere la concurs, COD: PP-RU-01-F1 pusa la dispozitie de catre Serviciul Resurse Umane.
- Pentru candidatii din afara institutului, aceste documente vor fi insotite de chestionarul - tip de evaluare, COD: PP-RU-01-F2, pus la dispozitie
de catre Serviciul Resurse Umane.
- Curriculum Vitae, cu data si semnatura.
- Act de identitate (copie xerox).
- Copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalenta, diploma de licenta, master ori echivalenta, insotite de foaia matricola, precum si
copie legalizata de pe cartea de munca ori copie extras de pe Registrul general de evidenta a salariatilor, cu semnatura si stampila angajatorului
sau orice alt document, pentru a dovedi vechimea.
- Copie legalizata de pe diploma de doctor in ramura de stiinta corespunzatoare postului, precum si de pe alte diplome sau titluri stiintifice ori
academice sau adeverinta doctorand.
- Copie legalizata a certificatului de nastere si a certificatului de casatorie, dupa caz.
- Lista lucrarilor publicate, insotita de cate un exemplar din cel putin 5 lucrari reprezentative.
- Alte inscrisuri solicitate de legislatia sau reglementarile in vigoare.
Detalii suplimentare la telefon 021.316.30.74 - Serviciul Resurse Umane.
DIRECTOR GENERAL
MIHAELA DONI
Afișat
12.08.2020

