Concurs in data de 10.01.2018 pentru ocuparea unor posturi

ANUNŢ
Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare cu sediul în B-dul Biruinței nr. 102,
Pantelimon, județul Ilfov, având ca obiect principal de activitate desfășurarea de activități de cercetare științifică și
dezvoltare tehnologică în domeniul metalurgiei metalelor neferoase și rare, organizează, la sediul sau, în data
de 10.01.2018, ora 10.00, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

1. 5 posturi asistenți cercetare științifica, absolvenți ai Facultății de Fizica, Chimie, Chimie
Aplicată si Știința Materialelor (Specializare Chimie Analitica si Ingineria Mediului, Chimie
Anorganica, chimie fizica, electrochimie, inginerie chimica si biochimica, bioresurse si știința
polimerilor), Inginerie Medicala (biomateriale si dispozitive medicale), inginerie mecanica si
mecatronica (organe de mașini si tribologie, design industrial), știința si ingineria materialelor
(știința materialelor metalice; metalurgie fizica, ingineria si managementul obținerii materialelor
metalice, procesarea materialelor metalice si Eco metalurgie).
2. 4 posturi de CS/ CS III/ CS II, absolvenți ai Facultății de Fizica, Chimie, Chimie Aplicată si
Știința Materialelor (Specializare Chimie Analitica si Ingineria Mediului, Chimie Anorganica,
chimie fizica, electrochimie, inginerie chimica si biochimica, bioresurse si știința polimerilor,
știința si ingineria materialelor oxidice si nanomateriale), inginerie mecanica si mecatronica
(organe de mașini și tribologie, design industrial), Știința si Ingineria Materialelor (știința
materialelor metalice, metalurgie fizica, ingineria si managementul obținerii materialelor metalice,
procesarea materialelor metalice si Ecometalurgie), Inginerie Medicala (biomateriale si dispozitive
medicale)
3. Inginer/Inginer de Dezvoltare Tehnologica/ Inginer de Dezvoltare Tehnologica gradul
III/ Inginer de Dezvoltare Tehnologica gradul II/ Inginer de Dezvoltare Tehnologica gradul
I cu specializare in: electronica, energetica, mecanica, automatizări, fizica, chimie aplicata si știința
materialelor, știința si ingineria materialelor
4. 4 posturi Tehnicieni cu specializare in: chimie, energetica, mecanica, electronica
Tematica generala pentru examenul de Cercetător Științific Gradul III, Cercetător Științific
si Asistent de Cercetare Științifica in domeniul Știința si Ingineria Materialelor.
Tematica generala pentru examenul de Asistent de Cercetare Științifica in domeniul
Procesarea materialelor metalice si eco-metalurgie.
Tematică specializare chimie, inginerie chimica
Dosarele se întocmesc conform regulamentului de angajare a personalului de cercetaredezvoltare in INCDMNR-IMNR. Tematica si bibliografia, regulamentul de angajare a
personalului de cercetare-dezvoltare in INCDMNR-IMNR, sunt afișate pe pagina de internet a
instituției la adresa www.imnr.ro.
Dosarele de participare vor conține obligatoriu: opis documente; cerere de înscriere, CV model
Europass, copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie, copie carte de identitate, copie
diplome, adeverința medicala, cazier judiciar. Pentru postul de auditor public intern se adaugă
certificările cerute.

Dosarele se depun la Biroul Resurse Umane al INCDMNR IMNR in termen de maxim 30 de
zile de la publicarea prezentului anunț.
Relații suplimentare se pot obține la tel. 021.352.20.48/ 021.352.20.46- int.120, Biroul
Resurse Umane

