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съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

ОБЯВА 

ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ „АКАД. ИВАН 

КОСТОВ“ – БАН, партньор по Проект BG05M2OP001-1.001-0008 - „НАЦИОНАЛЕН 

ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“, финансиран от 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, обявява конкурс по 

документи и събеседване за попълване състава на екипа за поддръжка на техника – инженер 

и/или специалист с опит в поддръжката на оборудване; с експертиза в монтаж, инсталация, 

настройка и въвеждане в експлоатация на машини и оборудване,  по проект 

BG05M2OP001-1.001-0008  - „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И 

ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“, който да изпълнява описаните функции и задължения: 

 

Длъжност (функции) е екипа Необходима 

експертиза 

Стаж/професионален 

опит 

Специалист по поддръжка на 

техника: 

 

Изисква се специалист с експертиза 

в областта на специализирано 

научно оборудване, с образование: 

висше-инженерно образование със 

специалност "Електротехника" 

/средно-специално с придобита 

квалификация "Електромонтьор". 

Ангажиментите са свързани с 

цялостна поддръжка и обслужване 

на описаното оборудване, за целите 

на изпълнение на научни задачи по 

проекта. 

Общи изисквания: 

 

 

Инженер и/или 

специалист:   

с опит в 

поддръжката на 

оборудване; с 

експертиза в монтаж, 

инсталация, 

настройка и 

въвеждане в 

експлоатация на 

машини и 

оборудване. 

 

Специфични 

изисквания:  

Специалистите да 

владеят някои от 

изброените 

компетенции: 

правоспособност за 

работа със 

специализирана 

техника, работа с 

измервателна 

техника. 

 

 

Трудов стаж и опит: 

 

 

Трудов стаж по 

специалността – 

минимум 5 години; 

Работа в екипи и/или 

отдели в обслужване, 

поддръжка на оборудване 

или звена, 

специализирани за работа 

с такова оборудване. 
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Позицията се заема по трудов договор, за целия срок на проекта, до 31.12.2023 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 Директора на ИМК-БАН и Ръководителя 

на проекта, с посочени данни за контакт; 

• Автобиография (CV европейски формат); 

• Диплома за завършено 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 27 април до 30 април 2020 г. вкл. всеки работен ден от 09:00 до     

17.00 ч. на адрес: гр. София-1113, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 107, Институт по 

минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ – БАН; 

 

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 – 04.05.2020 г. 

3. Избраните специалисти ще бъдат информирани писмено до – 05.05.2020 г. 

4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа на проекта според предвидения график 

за дейността, за която е ангажиран; 

За допълнителна информация: 

Анелия Кехайова, Ръководител на Отдел „Човешки ресурси“, Експерт „Административна 

дейност“ по проекта. 

Тел: + 359 29797055. 
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