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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 научния екип: 

 
 
 

No Длъжност (функции) в екипа Необходима 
експертиза 

Стаж/професионален опит 

 Изследовател 
 Млад учен/докторант за НИРД – 

Работен пакет 1. 
 
Извършва проучвания, свързани 
с медицинска онкология, 
селекция на онкологични 
пациенти, организация и 
реализация на пробовземане на 
специфични проби, проследяване 
на пациенти с научно- 
изследователска насоченост при 
обработката на пациентски бази 
данни за кумулиране на 
потенциално клинично значима 
информация с насока - 
разработване на достъпни в 
практиката подходи за анализ и 
приложни модели и разработване 
на персонализирани 
терапевтични стратегии, които 
повлияват специфичните 
генетични характеристики на 
тумора при всеки отделен 
пациент. 

Висше 
образование; ОКС 
„магистър“ 
по специалност 
медицина, 
професионална 
квалификация 
– специалисти 
или 
специализанти по 
медицинска 
онкология 

Работа в клиника по 
медицинска онкология – 
минимум 4 
години. 

 
Работа в изследователски 
екип/звено към 
изследователска/образователна 
организация със съпътстваща 
НИ дейност – минимум 3 
години 

 
Умения за работа в 
интердисциплинарен 
онкологичен екип, 
чуждоезикови компетенции 
(мин. B2), опит в 
публикационна активност, 
участие в научни форуми, 
участие в научни проекти 

 
 

Позицията се заема по трудов договор, за целия срок на проекта, до ноември 2023 
г.,с работно време до 2 часа на ден. 
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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; 
• 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, и др.; 
• Служебна бележка от работодател. 

 
 

Документи се приемат от 17.02.2021 г. до 25.02.2021 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 –  04.03.2021 г. 

3. Избраните специалисти ще бъдат информирани писмено до – 08.03.2021 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 32 200 526 

 
 


