”Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor
Babeș” cu sediul în București, sector 5, Splaiul Independenței nr. 99 – 101, anunță scoaterea la concurs
a unui post cu normă întreagă (8h/zi) de Inginer de mentenanta pe o perioadă de 6 luni cu posibiltate
de prelungire.
Descrierea postului:











Elaborareaza fise tehnice pentru fiecare echipament in parte, instructiuni de lucru si intretinere a
echipamentelor in colaborare cu utilizatorul direct
Propune planul de mentenanta preventiva al echipamentelor de cercetare si monitorizeaza
implementarea planului
Monitorizeaza si participa la activitatile de reparatii si intretinere zilnice cu scopul de a maximiza
utilizarea echipamentelor, mentinand legatura cu utilizatorii
Monitorizeaza si inregistreaza in fisele tehnice ale echipamentelor operatiile efectuate
Analizeaza lucrarile de mentenanta (preventiva sau corectiva) cu scopul de a imbunatati metodele
de realizare, de a reduce durata de interventie si de a reduce lucrarile corective in favoarea celor
preventive
Monitorizeaza indicatorii de performanta ai echipamentelor si planul de mentenanta si propune
proiecte de imbunatatire a eficientei echipamentelor dar si a planului de mentenanta preventiva
Analizeaza costurile de mentenanta si propune modalitati de imbunatatire
Propune necesarul de piese de schimb si consumabile pentru echipamentele in colaborare cu
utilizatorii directi si operatorii
Participa la procesul de instalare a echipamentelor noi si la procesul de instruire pentru folosirea
echipamentului
Participa la instruirea personalului din departament si a operatorilor

Cerinte:
 Studii superioare tehnice (inginerie mecanica si electrica sau alta specializare relevanta pentru
mentananta echipamentelor de cercetare)
 Experienta relevanta intr-o pozitie similara este apreciata
 Cunostinte operare calculator (MS Office)
 Limba engleza - nivel mediu
 Atentie la detalii si orientare catre obtinerea de rezultate
 Abilitati de solutionare a problemelor
 Comunicare si lucru in echipa multidisciplinara
 Initiativa
 Persoana organizata, responsabila
 Flexibilitate si capacitate de a lucra intr-un mediu in schimbare
Dosarul de concurs trebuie să conțină:
- o scrisoare de intenție,
- CV format EUROPASS cu listă de lucrări publicate,
- copii după diplome de studii,
- o scrisoare de recomandare.
Selecția se va face în urma unui interviu pentru evaluarea individuala a aplicantilor. Data interviului va fi
anunțată fiecărui aplicant în parte.
Dosarul se poate depune la Compartimentul de Resurse Umane al INCD „Victor Babes” la adresa
Splaiul Independenţei 99-101, Sector 5, 050096, Bucuresti, România până în 15 martie 2016, zilnic ȋntre
orele 13:00 – 15:00, sau poate fi transmis pe e-mail la adresa contab@ivb.ro
Informații suplimentare pot fi cerute la telefon: +40-21- 319.45.30; 319.27.32; 319.27.33; 319.27.34;
interior 203.

