
ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ 

www.eufunds.bg 

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 

 

Конкурс за попълване състава на научния екип на ИОМТ по проект BG05M2OP001-1.001-0008 

„Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално развитие 

 

Срок за подаване на документите: от 24.09.2021 г. до 04.10.2021 г. (вкл.)  

Длъжност: изследовател без научна степен 

Свободни позиции: един брой за изследовател без научна степен 

Задължения: Да извършва индивидуални или съвместни научни изследвания по поставените 

задачи от ИОМТ в Работен пакет 2. Електронни оптични, сензорни и био-мехатронни системи и 

технологии  

Изисквания: 

- Завършена Магистратура по Физика, Химия или Технически Науки;  

-  Eкспериментален опит в синтез и характеризиране на тънки слове и наноразмерни 

материали e предимство.   

- Компютърни умения, владеене на английски език –писмено, говоримо  

Необходими документи за кандидатстване: 

 Заявление (свободен текст с посочена позиция по проект BG05M2OP001-1.001-0008-С02 

„НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“, за която 

кандидатства лицето и посочени данни за контакт и адресирано до Директора на ИОМТ; 

 Автобиография  

 Диплома за висше образование; 

 Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация 

 Документи, удостоверяващи трудовия стаж и/или  професионален опит - трудова 

книжка и/или други удостоверения;  

 Други научни активности на кандидата 

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите и другите 

документи за придобита квалификация. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на 

приносителя. 

Документи се приемат от 24.09.2021 г. до 04.10.2021 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа 

и от 13.00 до 15.00 часа на адрес: гр. София 1113, ул. Акад. Г. Бончев № 109, ИОМТ, 

деловодство  

Етапи на конкурса: 

 Специално назначена комисия от Директора на ИОМТ (Комисията) разглежда 

документите на кандидатите и допуска до участие в конкурса тези, които отговарят на 

изискванията. Комисията уведомява допуснатите кандидати лично или по електронната 

поща до 17:00 часа на 05.10.2021 г.  

 Комисията провежда събеседване в ИОМТ с допуснатите кандидати на 08.10.2021 г. от 

10:00 до 14:00 ч. 

 До 17:00 часа на 11.10.2021 г. кандидатите, участвали в събеседването се уведомяват 

лично или чрез електронната поща за  резултатите от конкурса. 

http://www.eufunds.bg/

