
  

 

 

                   

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------

------ 
 

Проект  BG16RFOP002-1.005-0150,  „Иновации и развитие в Неофарм България ЕООД”, финансиран от 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. 

 

 

ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ „СТЕФАН АНГЕЛОВ“ - БАН във връзка с 

изпълнение на дейности по проект № BG16RFOP002-1.005-0150, „Иновации и развитие 

в Неофарм България ЕООД“ търси да назначи: 

 Микробиолог- 2 позиции 

 

Изисквания за заемане на длъжността:  

Минимум висше образование в областта на биологията или микробиологията. 

Опит: минимум 3 години научна дейност. 

 

Основните задължения по проекта ще включват: 

Координаране на екипа на Неофарм по отношение на извършваните дейности и 

анализи. Извършване на специфични анализи на физиологичните отговори на 

биологичните матрици и специфични микробиологични анализи. 

Участват в специфичните дейности по отношение на: 

1. Култивиране в агаризирани селективни среди 

2. Изолиране на бактерийни изолати 

3. Субкултивиране в селективни бульонни среди 

4. Субкултивиране в агаризирани селективни среди 

5. Получаване на единични колонии 

6. Оцветяване по Грам 

7. Морфологично диференциране на колониите 

8. Определяне на физиологични и биохимични характеристики 

9. Диференциране на щамове спрямо Фирмикутес и Бактероидетес  

10. Култивиране в различни хранителни среди, 

11 Определяне на титър концентрация на микроорганизмите  

12 Определяне на физиологични и биохимични характеристики 

13 Определяне на оптимални значения на независимите променливи,  

14 Процес на подготовка за лиофилизация 

Период на заетост – 10 месеца при 4 часа дневна заетост 

Месторабота: гр. Пловдив 
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CV и документи, доказващи образование и квалификация се представят на адрес: 

гр.София 1113, ул „Акад. Георги Бончев“, бл. 26, ет.2, стая 218;  

e-mail: micb@microbio.bas.bg  

Срок за подаване на документи: 27.08.2019 г. вкл. 

Вашата кандидатура ще бъде разгледана конфиденциално, при спазване на 

изискванията на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати, за 

да проведем интервю за работа. 

 

mailto:micb@microbio.bas.bg

