Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”, гр. София

ОБЯ В А ЗА О БЕ Д ИН ЕН П ОД БОР
рег. № СП „ИЕ”-78 от 13.06.2017г.

Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”
търси да назначи мотивиран специалист за работа в гр. Козлодуй на позиция:

Оператор радиационен и дозиметричен контрол
в група „Радиационен дозиметричен контрол“ на сектор „Общ радиационен дозиметричен
контрол“, отдел „Контрол на безопасността” към управление „Безопасност на ядрени
съоръжения” и място на работа в гр. Козлодуй, СП „ИЕ 1÷4 блок”
Задължения на работното място:

Изисквания:

Операторът осъществява радиационния и дозиметричен
контрол на обектите на ДП „РАО“ на площадка 1÷4 блок на
АЕЦ „Козлодуй“, вкл. помещения в зона със строг режим.
Осигурява работата и оперативно обслужва системата за
радиационен технологичен контрол в контролираната зона
и контролира спазване на мерките за защита на персонала,
работещ в ЗСР на 1÷4 блок. Контролира радиоактивното
замърсяване на внасяните и изнасяните от ЗСР материали,
оборудване, инструменти, приспособления, документация и
др. По график прави обходи за контрол на радиационната
обстановка, следи показанията на дозиметрични прибори и
сигнализации за изменение на радиационната обстановка.
Следи показанията, сроковете за метрологична проверка и
експлоатация на апаратурата за радиационен контрол, вкл.
тества, настройва и превключва оборудване по утвърдени
инструкции или по разпореждане на началника на смяната.
Измерва мощност на дозата от гама и рентгеново лъчение и
неутронни потоци с преносими прибори, оценя показанията
и предприема мерки по утвърдени процедури. Снема бетаи гама-картограми по работни места, организира поставяне
на защитни екрани и ограждения и/или дезактивацията на
замърсените участъци. Контролира работата по наряд и
безопасното провеждане на радиационно опасните работи.
Изпълнява и други възложени му задачи, свързани с
длъжността или изпълняваната в поделението дейност.

1. Образователно - квалификационна
степен: средно – професионално.

Очакваме Вашите:

Ние предлагаме:

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

Работа на трудов договор.
Отлични условия на труд и атмосфера за
работа в екип, възможност за кариерно и
професионално развитие. Атрактивно
възнаграждение и богат социален пакет.

2. Област на образование: „Техника“ от
професионално направление „Електротехника и енергетика”.
3. Професионален опит: не се изисква.
4. Други:
 да притежава компютърна грамотност на
потребителско ниво и умения за работа с офис
пакети и специализирани програми;
 да няма противопоказания за работа в
стратегически обект;
 да няма медицински и психофизиологични
противопоказания за работа в среда на
йонизиращи лъчения, съгласно Списък към
Наредба №29 и Служебен бюлетин бр. 6-7 от
1990г. на Министерство на здравеопазването.

Предимства:
При равни други условия, предимство при
избора ще бъде служител в трудово
правоотношение с ДП „РАО“ или кандидат с
професионален опит в областта на
радиационната защита, дозиметричния и
радиационен контрол.

Ако отговаряте на посочените изисквания, и тази позиция Ви дава възможност да се изявите, моля
подайте Вашия комплект документи в срок до 21 юли 2017 г. /вкл./ на адрес: 3321, гр. Козлодуй,
Информационен център на ДП „РАО“ или „Офис Протокол” на ДП „РАО“ - площадка на АЕЦ „Козлодуй”.
За допълнителна информация: тел. + 0973/7-68-16, Ръководител сектор „Човешки ресурси”.
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 получената информация.

До участие в среща-събеседване няма да бъдат допускани кандидати, които не са
представили всички необходими документи или представените документи −
неудостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.
Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте, са лични данни и
попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. ДП „РАО” се задължава да ги
съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма.

