ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ
Във връзка с участието си като партньор в проект BG16RFOP002-1.0050122 „Разработване на система за персонална диагностика на физическото
развитие на подрастващите CADET“ („Проекта“) по Оперативна програма
“Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, Институт по роботика при
БАН търси да назначи следния персонал в рамките и за целите на
изпълнението на Проекта:
2 (двама) служители на длъжност: „Научен работник (изследовател) в
сферата на системното инженерство и роботиката“
Изисквания към кандидатите:
1) Образование: образователно-квалификационна степен магистър, доктор
или по-висока в областта на техническите науки, математика или физика
2) Квалификация: научен работник/академична длъжност/научна длъжност
в областта на системното инженерство (сензори, задвижващи устройства и
интелигентни сензорни системи; биоинженерни, интегрирани и хибридни
системи) и/или роботиката (уреди, компоненти и системи; изпълнителни
механизми и системи в роботиката и уредостроенето), или др. сходни
3) Професионален опит: в анализ, разработка и/или оценка в поне една от
следните области интелигентни сензорно-информационни системи/
обработка на изображения и разпознаване на образи/ системи за събиране,
обработка и обмен на информация в реално време / създаване, анализ и
обработка на бази данни за процесите, извеждане на модели и
използването им за синтез на софтуерни сензори / разработка на системи за
медицински приложения / разпознаване на образи / кинект базирани
интерактивни апликации / разпознаване на жестове / сензорна електроника
или други сходни
4) Функции (отговорности и задължения) по проекта:
- участва в създаването на тестовата батерия за подрастващи, като има
водеща роля по отношение на интеграцията й с умни устройства и
сензорни системи за данни, както и по отношение на дигитализирането на
алгоритми за обработка на данните;
- участва в подготовката на дизайна на тестовете, както и в тяхното
техническо осигуряване;
- участва в създаването на протоколи за провеждане на изпитания;
- отговарят за извличане, съхранение и обработка на данните;
- отговаря за сигурността и надеждността на информацията.
5) Период на наемане: 6 месеца
6) Часова заетост: на половин работен ден (4 часа/ден)
7) Месторабота: гр. София1113, ул. "Акад. Г.Бончев", Блок 2 (седалището
на ИР-БАН)

Кандидатите следва да подадат заявление за назначаване, заедно с
документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на
длъжността:
 документ за самоличност (за справка)
 СV актуално
 документ за придобитата образователна степен, съотносима за
длъжността „Научен работник (изследовател)
 копие трудова книжка
 копие първи осн.трудов договор и последно доп.споразумение
в срок до 17:00 ч. на 19.12.2018 г. вкл. в ИР-БАН, ул. "Акад. Г.Бончев",
Блок 2 в Отдел Човешки ресурси.

