INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA
ECOIND BUCURESTI
anunţă scoaterea la concurs a următoarelor posturi

Denumire post / numar posturi

Asistent cercetare
inginer / chimist / ecolog
2 posturi

Laborator Control Poluare Aer

Descriere post
Prelevare probe aer (emisii si imisii) pentru determinarea
concentratiei de poluanti prezenti in aer si a nivelului de miros.
Efectuarea de masurari automate in-situ in vederea evaluarii
emisiilor de poluanti din surse fixe si a nivelului de poluare a
aerului ambiental.
Activitatile de prelevare/masurare automata in-situ presupun :
- deplasari de durata in tara.
- lucru la inaltime (intre 2 m si 80 m) ;
- efectuarea de calcule si inregistrari conform cerintelor
procedurilor sistemului integrat de calitate si mediu implementat
in laborator.

Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor IT;

Inginer de sistem IT
1 post

Instalarea / monitorizarea / administrarea / depanarea retelelor de
calculatoare si a sistemelor Linux/Windows;
Administrare baza de date; operare SQL;

Condiţii minime de ocupare
Studii / Vechime în domeniu
- absolvent al unei facultati cu profil tehnic,
chimie sau mediu, apartinand unei universitati
acreditate, cursuri de zi;
- disponibilitate pentru delegatii in tara, pe
perioade lungi;
- experienta in lucru la inaltime / certificat
medical „apt pentru lucru la inaltime”;
- cunostinte de baza engleza tehnica – intelegere
instructiuni utilizare echipamente;
- abilitati tehnice de lucru cu echipamente de
prelevare si masurare;
- abilitati in utilizarea calculatorului (Excel);
- permis de conducere cat. B;
- absolvent al unei facultati tehnice, specializare in
domeniul IT;
- cunostinte avansate de instalare, configurare si
operare a sistemelor Linux si Windows Server;
- experienta in implementarea ERP (minim 1
proiect de tip ERP);
- experienta in functionarea si securizarea
retelelor;
- configurarea hard si soft a calculatoarelor si a
echipamentelor periferice;

* se solicita referinte / recomandari de la locurile de munca anterioare, unde este cazul
`

DATA LIMITA DEPUNERE DOSAR: 05.10.2018
Detalii suplimentare referitoare la condiţiile de participare, conţinutul dosarului de înscriere şi modul de desfăşurare a concursului la telefon
021.4100377/ int.123 - Serviciul Resurse Umane, e-mail: personal@incdecoind.ro sau la sediul institutului din
Bucuresti, Str. Drumul Podu Dambovitei nr. 71-73, sector 6
1

