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7/04.01.2023 

 

 

ANUNT 
 

 

 

DDS Diagnostic SRL București, organizează concurs, în vederea angajării 

în cadrul proiectului PN-III-P2-2.1-PTE-2021-0444, 69PTE/2022 “Biosenzor 

impedimetric pe bază de grafenă verticală integrat într-un sistem microfluidic 

pentru monitorizarea nivelului plasmatic al unor compuși utilizați în tratamentul 

bolii neoplazice (NEOPLACIP)’’, pentru următoarele posturi vacante: 

 

I. Membru Cercetator- Cercetator Stiintific: - 1 post 

II. Membru Doctorand – Doctorand – 1 post 

 

Perioada angajării: determinată 15.02.2023—20.06.2024 

Nota: In functie de performantele profesionale, unuia dintre candidati i se 

va putea prelungi contractul pe perioada nedeterminata prin implicarea 

cercetatorului in alte proiecte de cercetare ale companiei. 

 

Data la care are loc concursul: 9 februarie 2023, ora: 11.00 

 

Locul desfășurării concursului: sediul DDS Diagnostic SRL, Str Vulcan 

Judetul nr. 7, Bucuresti 

 

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 7 februarie 2023, ora: 

12.00, in Str Vulcan Judetul nr. 7, Bucuresti, persoana de contact: Dana Stan 

dana_stan@ddsdiagnostic.com.  

 

II. Conținutul dosarului de concurs: 

a. scrisoare de intenție (format liber); 

b. curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate 

(format liber); 

c. copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări; 

d. copia actului de identitate; 

e. copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul); 

 

III. Conținutul Condiții generale pentru ocuparea postului de II. Membru 

Doctorand – Doctorand: 

a Licențiat în biologie, biochimie sau chimie; 

b Calitatea de Doctorand este obligatorie; 
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c Experiență dovedită in lucrul cu metode de detectie optica sau 

electrochimica bazate pe biosenzori. Constituie avantaj experiența 

cu tehnici de analiză SEM, FTIR, UV-VIS, 

biomateriale/nanoparticule cu aplicații biomedicale. 

d Flexibilitate, capacitate ridicată de muncă, proactiv și organizat;  

e Excelente abilitati de utilizare computer (Word, Excel, baze de date, 

internet); 

f Spirit de observatie, dinamism, eficienta, teamplayer; 

g Disponibilitate pentru program prelungit (la nevoie); 

h Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii 

Europene; 

i Rezident în România; 

j Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit). 

 

IV Condiții generale pentru ocuparea postului de Membru Cercetator- 

Cercetator Stiintific: 

a Licențiat în biologie, biochimie sau chimie; 

b Titlu de doctor în științe biologice este oblogatoriu; 

c Experiență dovedită in lucrul cu biosenzori bazați pe nanomateriale 

(graphene reprezintă un avantaj), detecție optică bazate pe 

fluorescență și metode de detectie electrochimice. Candidatul va 

avea cunoștințe aprofundate de biologie moleculară (tehnici precum 

PCR, RT-PCR, qRT-PCR). 

d Flexibilitate, capacitate ridicată de muncă, proactiv și organizat;  

e Excelente abilitati de utilizare computer (Word, Excel, baze de date, 

internet); 

f Spirit de observatie, dinamism, eficienta, teamplayer; 

g Disponibilitate pentru program prelungit (la nevoie); 

h Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii 

Europene; 

i Rezident în România; 

j Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit). 

 

V. Descrierea postului 

- Participa la activitățile de cercetare-dezvoltare ale societății; 

- Realizeaza activitatea de documentare stiintifica din literatura de 

specialitate nationala și internațională, astfel încât să cunoască și să poată 

prezenta cele mai noi rezultate și tendinte la nivel mondial. Arhivează și păstrează 

articolele în mod organizat; 

- Întocmeste rapoarte pe baza datelor din literatură; 

- Propune teme pentru proiecte de cercetare; 

- Participă la redactarea propunerilor de proiecte naționale și 

internaționale; 
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- Participă la activitățile practice, experimente, teste, caracterizări și 

realizează înregistrări ale activităților practice; 

- Participă și se implică în activități de diseminare: redactare lucrări 

științifice: articole, postere, prezentări orale, participă la seminarii, conferințe de 

specialitate și alte manifestări similare; 

- Participă la activități de pregătire profesională: cursuri, conferințe etc. 

 

VI. Beneficii oferite 

Participarea la activități de cercetare în domeniul imunosenzorilor și 

nanotehnologiilor de mare actualitate; 

- Pachet salarial motivant în funcție de performanțe și implicare; 

- Posibilitate de promovare; 

- Bonusuri de sărbători; 

- Cursuri de formare profesională. 

- Participare la manifestări științifice 

 

VII. Probe de concurs: 

 

Etapa I - Analiza dosarului candidatului — selecție de dosare 

(eliminatorie); 

Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate 

actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare. 

 

Etapa II - Interviu (9 februarie 2023, ora: 12.00, sediul DDS Diagnostic). 

 

Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și 

rezultatele finale vor fi comunicate candidaților la adresa de corespondență 

electronica specificata in CV. 

 

 

 

Director DDS Diagnostic, 

Dr. chim Dana STAN           

 


