Проект за 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 екипа по поддръжка на ИКТ оборудване:

1.

Длъжност (функции) в екипа

Необходима експертиза

Специалисти по поддръжка на
ИКТ оборудване:
Изискват се специалисти с
експертиза (хардуер, софтуер) в
областта на информационни и
компютърни технологии за
поддръжка на компютърно,
сървърно, мрежово и периферно
оборудване, всякакъв вид
конвенционална компютърна
техника, както и инсталация и
поддръжка на системно и приложно
програмно осигуряване, бази данни,
обезпечаване на интерфейси и
комуникация със специализирано
научно оборудване, с инженерно
образование или
магистри/бакалаври по компютърни
технологии и/или информационни и
комуникационни системи.
Ангажиментите са свързани с
цялостна поддръжка и обслужване
на описаното оборудване, за целите
на изпълнение на научни задачи по
проекта.

Общи изисквания:
Висше образование;
специалности:
инженери по компютърни
технологии, специалисти
„Информатика“,
„Информационни и
комуникационни
системи“, „компютърни
системи и технологии“,
„Информационно и
компютърно осигуряване“

Стаж/професионален
опит
Трудов стаж по
специалността – минимум
2 години;
Работа в екипи и/или
отдели информационно и
комуникационно
обслужване, поддръжка на
ИКТ оборудване или
звена, специализирани за
работа с такова
оборудване

Специфични
изисквания:
Специалистите да владеят
някои от изброените
компетенции: хардуерна и
софтуерна поддръжка на
компютърно оборудване,
Администриране на
информационни системи,
системи за бази данни,
компютърни мрежи,
сървърно оборудване,
инсталация и поддръжка
на базово и приложно
програмно осигуряване;
Административно и
информационно
обслужване; оператори на
ИКТ
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Позицията се заема по трудов договор, за целия срок на проекта, до ноември 2023 г.,с работно
време до 32 часа на месец, не повече от 8 часа на седмица, извън установеното работно време,
не повече от 2 часа дневно.
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 24 януари до 30 януари 2020 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 – 31.01. 2020 г.
3. Избраните специалисти ще бъдат информирани писмено до – 03.02.2020 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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