
NN 118/2022 (12.10.2022.), NATJEČAJ - Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

(6818)

Na temelju odluke klasa: 02-22/22-02-2/20; urbroj: 100-01/22-3, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb,
Ksaverska cesta 2, raspisuje

NATJEČAJ

Za izbor:

1. u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto poslijedoktorand, za područje rada »Radiobiološka istraživanja na

staničnim kulturama, tkivima i animalnim modelima vezanim uz nove modele dozimetrije elektromagnetskog zračenja« na

određeno vrijeme, (1 izvršitelj).

Obvezni uvjeti izbora: završen diplomski studij molekularne biologije, doktorat znanosti u znanstvenom području
biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti, objavljeni znanstveni radovi indeksirani u bazama WoS CC iz
traženog područja rada, aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost: iskustvo u radu s izvorima ionizirajućeg i neionizirajućeg zračenja; iskustvo u radu sa staničnim kulturama
sigurnosne razine 2 i 3; poznavanje metoda molekularne biologije i imunologije (npr. protočna citometrija i sortiranje);
poznavanje metoda ekstrakcije i analize nukleinskih kiselina; znanja iz nanomehaničkih svojstava stanica; znanja i vještina

korištenja visokosadržajne (High Content) mikroskopije; rad s računalom, poznavanje programa za statističku obradu
podataka iz biološko/kliničkih istraživanja. Sklonost terenskom i mjeriteljskom radu. Vozačka dozvola B-kategorije –
aktivni vozač. Dosadašnja priznanja, nagrade za izvrsnost i slično, izlaganja na znanstvenim skupovima, usavršavanje na
radionicama te sudjelovanje u nastavnim aktivnostima, poželjno je i aktivno sudjelovanje u znanstvenoistraživačkim
projektima.

2. na radno mjesto III. vrste tehnički suradnik, na neodređeno vrijeme, uz probni rad 2 mjeseca (1 izvršitelj)

Obvezni uvjeti izbora: SSS kemijskog, ekološkog ili šumarskog smjera ili završena tehnička srednja škola, poznavanje rada
na računalu, poznavanje engleskog jezika, posjedovanje vozačke dozvole B-kategorije – aktivni vozač.

Prednosti: spremnost i sposobnost za rad na terenu

3. na radno mjesto III. vrste tehnički suradnik, na neodređeno vrijeme, uz probni rad 2 mjeseca (1 izvršitelj)

Obvezni uvjeti izbora: SSS veterinarski tehničar, poznavanje rada na računalu, poznavanje engleskog jezika

Prednosti: iskustvo u radu s laboratorijskim životinjama

4. na radno mjesto IV. vrste spremačica, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 1 mjesec (2 izvršitelja) Obvezni uvjeti

izbora: NSS (osnovna škola), radno iskustvo 6 mjeseci

Prednost: komunikativnost, organiziranost

Prijava na natječaj treba sadržavati:

– životopis (opći podaci, podaci o školovanju, stečena sprema i akademski stupanj);

– dokaz o stručnoj spremi i/ili akademskom stupnju;

– dokaz o objavljenim znanstvenim i stručnim radovima iz područja rada (za točku 1. natječaja);

– dokaz o učenju engleskog jezika (za točke 1., 2. i 3.);

– dokaz o radnom iskustvu (za točku 4. natječaja);

– dokaze tražene dodatnim uvjetima ako je primjenjivo.

Pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa i uvjete propisane ovim natječajem te za

točku 1 natječaja i uvjete propisane člankom 43. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijave s traženim dokumentima i prilozima (preslike) dostavljaju se u zatvorenoj kuverti s naznakom »Natječaj za radna
mjesta – listopad« te oznakom radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, na adresu: Institut za medicinska istraživanja i
medicinu rada, Ksaverska cesta 2, 10000 Zagreb.

Rok za dostavu prijava za točku 1. natječaja je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Rok za dostavu prijava za točke 2. i 3. natječaja je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Rok za dostavu prijava za točku 4. natječaja je 14 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na ženski i muški rod.
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Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni čim završi natječaj u zakonskom roku.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na adresi Instituta, telefon: (01) 4682-505.

Institut za medicinska

istraživanja i medicinu rada, Zagreb


