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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη
σύμβασης ανάθεσης έργου για τις ανάγκες του προγράμματος / έργου με τίτλο
«Επίπεδα Οργανοχλωριωμένων φυτοφαρμάκων στα παιδιά της Κρήτης» (Ε-12195) –
614η συν. Δ.Σ.
Σχετ.: - Το απόσπασμα πρακτικού της 640ης Συνεδρίασης / 17-04-2019 (θέμα 16ο) του
ΔΣ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
- Η με αρ. πρωτ. 12660/25-04-2019 Αποφάση Ανάληψης Υποχρέωσης
(ΑΔΑ: 94ΥΟ469ΗΕΒ-ΧΓΨ)
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, το Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών
και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο
πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο « Επίπεδα Οργανοχλωριωμένων
φυτοφαρμάκων στα παιδιά της Κρήτης» (Ε-12195) – 614η συν. Δ.Σ., προσκαλεί τους
ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για
μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με
δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου, με τα προσόντα όπως προσδιορίζονται
παρακάτω:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
· Πτυχιούχος Χημικός, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην αναλυτική χημεία ή τη
χημεία τροφίμων ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
· Τουλάχιστον πέντε χρόνια εργασιακή εμπειρία σε αναλυτικό εργαστήριο και εμπειρία στη
χημική ανάλυση ανθεκτικών οργανικών ρύπων σε τρόφιμα και βιολογικά δείγματα
. Εργασία σε Εργαστήριο διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο
ISO/IEC 17025:2005
· Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
· Αριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
· Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά / διεθνή συνέδρια
· Εμπειρία στη τοξικολογία
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Α/Α Κριτήριο αξιολόγησης Συντελεστής βαρύτητας
1. Τουλάχιστον πέντε χρόνια εργασιακή εμπειρία σε αναλυτικό εργαστήριο και εμπειρία
στη χημική ανάλυση ανθεκτικών οργανικών ρύπων σε τρόφιμα και βιολογικά δείγματα
- (Συντελεστής βαρύτητας 50%)
2. Εργασία σε Εργαστήριο διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο
ISO/IEC 17025:2005 -(Συντελεστής βαρύτητας 30%)
3. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα - (Συντελεστής βαρύτητας 10%)
4. Αριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας - (Συντελεστής βαρύτητας 10%)
ΣΥΝΟΛΟ 100%
Oι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει να καταθέσουν με την αίτησή τους ένα πλήρες
βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών και ένα σύντομο υπόμνημα (μέχρι 2
σελίδες), στο οποίο θα περιγράφεται η μέχρι τώρα εμπειρία και τα ενδιαφέροντά τους.
Τελική σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου μπορεί να επιτευχθεί μονό στην περίπτωση
που ο/η επιστήμονας πληροί τις προϋποθέσεις εργασίας σε χώρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Αν κρίνεται απαραίτητο θα πραγματοποιηθεί προσωπική ή τηλεφωνική
συνέντευξη για να αξιολογηθούν όλα τα παραπάνω.
Οι αιτήσεις και πλήρη, συνημμένα, βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι
την Κυριακή 26 Μαΐου 2019 (23:59) μέσω e-mail με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την
α.π. 015/2019-1426 Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος
Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: dd.protokol@admin.demokritos.gr
Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση (η υποβολή της είναι
υποχρεωτική) βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
http://www.demokritos.gr
Για την επιβεβαίωση της υποβολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν
σχετικό e-mail από το Τμήμα Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του
ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος»
(http://www.demokritos.gr/)
προς
ενημέρωση
των
ενδιαφερόμενων.
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς
φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού
Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της
αναρτήσεως των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να απευθύνονται στην κα
Δανάη Κωστοπούλου στο τηλ. 210-650.3610.
Προσοχή: Σε κάθε αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο (ΙΠΡΕΤΕΑ),
η περιγραφή της θέσης που ενδιαφέρει («Εξωτερικού Επιστημονικού Συνεργάτη»), ο
αριθμός πρωτοκόλλου (015/2019-1426) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο τίτλος του
έργου «Επίπεδα Οργανοχλωριωμένων φυτοφαρμάκων στα παιδιά της Κρήτης» , ο
κωδικός του έργου (Ε-12195) και η αρμόδια για πληροφορίες (κα Δανάη Κωστοπούλου).
Η Προϊσταμένη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ
MARINA
FONTARA
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