Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”, гр. София

ОБЯ В А ЗА О БЕ Д ИН ЕН П ОД БОР
рег. № СП „ИЕ”-100 от 20.03.2019 г.

Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”
търси да назначи мотивирани специалисти за работа в сектор „Радиохимия” към направление
„Инженерно осигуряване” с място на работа и изпълнение на дейността в гр.Козлодуй Специализирано поделение „Извеждане от експлоатация 1÷4 блок“, на позиция

О ПЕР АТО Р „ ИЗМЕР ВАНЕ Н А Р АД ИО АКТ ИВНО СТ”
Задължения на работното място:
Операторът извършва измервания на алфа-, бета- и
гама- излъчващи радионуклиди със специализирани
спектрометрични уреди и измервателна апаратура.
Основни функции и задължения:
 извършва радиометриране (спектрометриране) на
проби с радиометрични уреди, течносцинтилационни
и гама-спектрометри, всички контролни тестове и
калибрира апаратурата със съответните радиоактивни
източници;
 обработва данни от измервания и съставя протоколи
с получените резултати от изпитванията;
 участва в контрола на радиоактивни изхвърляния в
околната среда от площадка 1÷4 блок и поддържа
електронна база данни с информация за тях;
 участва в разработване и изменение на ползваните
методи за изпитване и вътрешно калибриране.

Изисквания за заемане:
1. Образование: средно – професионално;
2. Квалификация: по специалности от
професионално направление „Техника”;
3. Професионален опит: за заемане на
длъжността не се изисква професионален опит;
4. Други:
 да няма медицински и психофизиологични
противопоказания за работа в среда на
йонизиращи лъчения, съгласно НАРЕДБА № 11
от 22.10.2018 г., издадена от министъра на
здравеопазването;
 да няма пречки за издаване на разрешение
за работа в стратегически обект, съгласно
изискванията на чл.40, т.2 от ППЗДАНС.

Съгласно действащи в трудовото право нормативни
и вътрешни документи, изпълнява и други, поставени
му по установения в Предприятието ред, задачи по
компетентност или свързани с длъжността.

Очакваме Вашите:

Предимства:

1. Мотивационно писмо;
2. Автобиография (Европейски формат);
3. Копия на документи за завършено образование и
допълнителни квалификации.

При равни други условия, предимство при
избора ще бъде:
 предишен опит на подобна позиция или
работа със спектрометрични уреди;
 ползване на английски език;
 много добра компютърна грамотност;
 висше образование от проф. направления в
област химия и/или физика;
 стабилни знания в математиката.

Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания, подайте Вашите документи в срок
до 22 април 2019 г. /вкл./ на адрес: гр. Козлодуй – Информационен център на ДП „РАО“ или –
промишлена площадка на АЕЦ „Козлодуй” - Офис протокол на ДП „РАО“.
Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на тест и интервю. Контактът с тях ще бъде
установен по телефон и/или e-mail, при пълна конфиденциалност на предоставената информация.
До участие в подбора няма да бъдат допускани кандидати, които не са представили всички
изисквани или представените документи − неудостоверяват условията по обявата.
Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте, са лични данни и попадат
под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. ДП „РАО” се ангажира да ги обработва само за
нуждите на подбора, съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма.

