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Обява за попълване състава на научен екип по проект  BG05M2OP001-1.002-0005-C01 

Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД) 

Проект  BG05M2OP001-1.002-0005-C01- Център за компетентност „Персонализирана 

иновативна медицина (ПЕРИМЕД))“, финансиран по административен договор за безвъзмездна 

финансова помощ,  набира специалисти (експерти) с висше образование, които да 

изпълняват описаните функции и задължения в научния екип: 

 

№ Длъжност (функции) в екипа Необходима експертиза 

Стаж 
(професионално 

направление; брой 
години)/професиона

лен опит 
1. Изследовател: 

Млад учен за НИРД – Работен пакет 
4. Прилагане и развиване на метода 
на флоуцитометрично проследяване 
на минималната резидуална болест 
при деца с остра лимфобластна 
левкемия (ОЛЛ) и осигуряване на 
клетъчни популации с висока 
чистота за провеждане на 
специализирани молекулярно-
генетични и фармако-терапевтични 
изследвания ин витро чрез клетъчно 
сортиране. 

Общи изисквания: 
Висше образование, магистър по 
специалност медицина 
специалност  
професионална квалификация 
лекар 
 
Специфични изисквания: 
Умения за работа със 
специализирани имунологични и 
микробиологични апарати (ELISA, 
имуноблот, Biomic, Maldi-tof) 

Специфичен опит в 
дадената сфера – мин. 3 
години 
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 Позицията се заема по трудов договор, за целия срок на проекта, до ноември 2023 г.,с работно 

време 4 часа на ден. 

 Необходими документи за кандидатстване: 

• Заявление, с посочена позиция, адресирано до Ректора на МУ-Пловдив и Ръководител на 

проекта, с посочени данни за контакт  

• Автобиография (CV европейски формат); 

• Диплома за висше образование; Диплома за специализации (ако е приложимо) 

• Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и 

правоспособност; 

• Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област 

- трудова книжка (когато е приложимо) и др.; 

• Служебна бележка от работодател (когато е приложимо). 

Документи се приемат от 17 юли до 30 юли 2019 г. вкл. всеки работен ден от 09:00 до 12:00 

ч. и от 13:00 до 15:00 ч. на адрес: гр. Пловдив 4002, ул. „Васил Априлов“ 15А, Медицински 

университет – Пловдив, Ректорат 

Етапи на конкурса: 

1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, 

които отговарят на изискванията; 

2. Провеждане на събеседване с допуснатите кандидати – 31.07. 2019 г. 

3. Избраните специалисти ще бъдат информирани писмено до – 02.08.2019 г. 

4. Избраните специалисти ще бъдат назначени в научния екип на проекта според предвидения 

график на дейностите, за които са ангажирани; 

За допълнителна информация: 

Радка Малинова, Ръководител на Отдел „Човешки ресурси“, Експерт ТРЗ по проекта 

Тел: + 359 32 602 461 
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