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ANUNŢ
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii (INCDPM), cu sediul în Bucureşti,
b-dul Ghencea nr. 35A, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi :
1 post - asistent de cercetare ştiinţifică în cadrul Laboratorului Riscuri chimice şi biologice –
Departamentul Mediul de Muncă şi Mediul Înconjurător.
Cerinţe : studii superioare tehnice, 1 an de activitate într-un laborator de cercetare în activitatea
laboratorului, cunoaştinţe de limba engleză şi limba franceză, operare PC.
Alte cerinte: abilităţi analitice şi de raţionament, aptitudinii de comunicare, capacitate de organizare şi
planificare, conştiinciozitate, sociabilitate; competenţă in redactare acte; abilităti de utilizare a
calculatoarelor şi a echipamentelor informatice; respectul faţă de lege şi loialitate fata de interesele
institutului, conduita morala si etica in timpul serviciului.
1 post

-

cercetător ştiinţific gr. III în cadrul Laboratorului Fizica Mediului Ambiant

–

Departamentul Mediul de Muncă şi Mediul Înconjurător.
Cerinţe : studii Facultatea de Fizică, vechime de minim 10 ani, cursuri de specializare post universitare în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cursuri de specializare în domeniul calităţii: auditul calităţii,
auditul sistemului de management al calităţii, managementul calităţii conform standardelor ISO 9000,
cunoaşterea limbii engleze; abilităţi de utilizare a calculatorului şi a echipamentelor informatice:
LabWiew, ORIGIN 8, Word Excel, Corel Draw, Adobe Flash, prelucrarea imagini : Adobe Photo Shop;
publicaţii de specialitate.

Alte cerinte: capacitate de autoperfectionare si valorificare a experientei dobandite, capacitate
de analiza si sinteza; capacitate de a comunica si de a lucra in echipa; capacitate de a lucra
independent; respectul fata de lege si loialitate faţă de interesele institutului, conduită morală şi
etică în timpul serviciului.
Conţinutul dosarului de concurs va fi conform art.15 alin (6) din Legea nr.319/2003 privind Statutul
personalului de cercetare dezvoltare.
Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului.
Probele de concurs vor consta în interviu, probă scrisă şi probă practică.
Relaţii suplimentare la telefon 021/313.17.27. int. 231.

