Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН (ИИКТ - БАН)
търси да назначи
Експерт 1: „ИТ Изследовател“ (IT Researcher)
В изпълнение на Проект BG16RFOP002-1.005-0314-C01 „Ефективно партньорство между
ИКОМ ООД и Институт по информационни и комуникационни технологии-БАН за
разработване на прототип на IoT платформа за анализ на поведението на водачите на МПС и
изчисление на шофьорски рисков профил на базата на реални телематични данни”, финансиран
от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по който ИИКТ – БАН е партньор, ИИКТ
– БАН търси да назначи експерт на срочен трудов договор за период от 21 месеца със заетост
от 4 часа на ден.
Функции (отговорности и задължения):
- Провежда изследвания, експерименти, тестове и анализи.
- Разработва концепции, теории, модели, техники, инструментариум, с оглед разработването
на прототипа и прилагане на оперативни методи.
- Събира, обработва, оценява, анализира и тълкува данни от изследванията.
- Оценява резултатите от изследванията и експериментите и представя заключения с
помощта на различни техники и модели.
- Прилага принципи, техники и процеси за разработване на практическото приложение.
- Консултира проектирането, планирането и организирането на тестване и изграждането на
системи и техните компоненти.
- Изготвя научни доклади.
- Участва с експертно мнение, базирано на научна обосновка, формулиране на идеи и
предложения във всеки от етапите на дейност 2 по разработката и тестването на прототипа.
Изисквания:
- Образование: минимум висше, образователно-квалификационна степен магистър в
направление: Информатика и компютърни науки или Комуникационна и компютърна
техника или Математика
- Квалификация: Магистър по математика/ информатика/ телекомуникации
- Професионален опит: минимум 5 г. трудов стаж, свързана с информационните технологии
- Участие в най-малко 2 (два) успешно завършени проекта в областта на информационните
технологии
Начин на кандидатстване:
- Кандидатите следва да представят CV, придружено с документи, удостоверяващи тяхното
образование, квалификация и професионален опит (тук се включват дипломи, сертификати,
трудови книжки)
- Гореописаните документи да бъдат входирани на адреса на ИИКТ-БАН: ул. Акад. Г.
Бончев, блок 25A 1113 – София
- Срок за приемане на документите – 15.10.2018 г.
Изборът ще бъде направен на база подадени документи.
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