“ А Е Ц К О ЗЛ О Д У Й ” ЕА Д , г р . К о з л о д у й
Рег. № АиК – 325 / 07.02.2019 г.
Управление “Администрация и контрол” организира подбор за длъжност

Химик
в дирекция “Безопасност и качество”, управление “Безопасност”, отдел “Радиоекологичен
мониторинг”, сектор “Радиохимия”
Вашите задължения:

Основни изисквания:

Химикът
квалифицирано
провежда
предварителна подготовка и многостъпкови
радиохимични изолирания на изотопите на
134,137
Cs, 89,90Sr, 238,239+240Pu, 241Am, и други
биологично важни радионуклиди в проби от
околната среда, промишлената площадка и
емисии от АЕЦ “Козлодуй”;
- изготвя радиоактивни източници за
калибриране на техническите средства;
- приготвя работни разтвори на киселини,
основи и различни соли;
- пресмята и вписва получените резултати в
съответните работни дневници, електронна
база данни, както и други допълнителни
дейности при оперативно изпълнение на
програмите за радиационен мониторинг.

1. Образователно-квалификационна
степен – магистър

Очакваме Вашите:

2. Професионално направление –
“Химически науки”
Предимства:
1. Владеене на английски език
2. Компютърна грамотност (MS Office –
Word, Excel, PowerPoint)
3. Свидетелство за управление на МПС
категория “В”
4. Опит в акредитирана (ISO 17025)
лаборатория
5. Опит при работа с радиоактивни
вещества.

1. Мотивационно писмо (кандидатите от
“АЕЦ Козлодуй”ЕАД
задължително да го
съгласуват с ръководителя на структурното
звено, в което работят - Ръководител
управление/Главен инженер)

2. Автобиография по образец
3. Копия на документи за завършено
образование
и
допълнителни
квалификации.
Ако отговаряте на посочените изисквания и тази позиция представлява интерес за Вас,
моля подайте Вашите документи до 27.02.2019 г. (включително) на:
е-mail: aec_podbor@npp.bg; адрес: 3321 гр. Козлодуй, Дом на енергетика – “Деловодство”
(от 13:00 до 16:00 ч.) или в стая 112 в Учебно-тренировъчен център,
телефон за контакти: 0973/7-20-31
Кандидатите, одобрени по документи ще бъдат поканени на тест за проверка на
знания/умения и/или среща-събеседване и ще бъдат уведомени по телефон
До участие в тест за проверка на знания/умения и среща-събеседване не се
допускат кандидати, които не са представили всички необходими документи или
представените не удостоверяват изпълнението на посочените в обявата
изисквания за заемане на длъжността
Резултатите от подбора по документи ще бъдат публикувани в интернет страницата на
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, на адрес www.kznpp.org.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани, съгласно изискванията на Общия регламент относно
защитата на данни на ЕС, единствено за целите на подбора.

