JOB OPENINGS
Можливості працевлаштування в
Європі та світі

Оптичне товариство Америки (OSA) запрошує на роботу:
1.Інженер з підтримки програмних продуктів,
Корпорація BinOptics (м.Нью-Йорк) (опубліковано 4.03.2014)
Умови: Технічні та усні навички спілкування, ступінь бакалавра (і бажано вища освіта) в інженерії або фізиці;
мінімум 5 років досвіду роботи з лазерами і телекомунікаційною продукцією.

2.Віце-президент з технології виробничих процесів,
Skorpios Technologies, Inc, (м. Альбукерке, Нью-Мехіко)
(опубліковано 4.03.2014)
Умови:

Ступінь

магістра

або

кандидата

наук

(PhD)

з

природничих

наук,

матеріалознавства,

машинобудування, електротехніки, або суміжних галузей. Досвід роботи в оптичній промисловості підсистем
та компонент.

3.Голова підрозділу розробки первинних дзеркальних систем GMTО
Корпорація GMTO (м. Пасадена, Каліфорнія)
(опубліковано 27.02.2014)
Умови: ступінь магістра або кандидата наук (PhD) у галузі астрономії, фізики, інженерії; досвід у
проектуванні та будівництві великих оптико-механічних систем, наземних оптичних/інфрачервоний
телескопів.

4.Голова підрозділу Дослідницьких технологій
Потсдамський астрофізичний інститут Лейбніца
(опубліковано 28.02.2014)
Умови: освіта інженера або кваліфікація у суміжній галузі знань; досвід роботи в дослідженнях та розвитку
вимірювальних приладів для великих науково-дослідних установ, досвід роботи в управлінні великими
вимірювальними проектами.

5.Керівник групи / менеджер Photonics Design Group
Компанія Caliopa, Huawei Technologies (м. Гент, Бельгія)
(опубліковано 12.02.2014)
Умови: ступінь кандидата наук; досвід роботи в розробці елементів кремнієвої фотоніки,в проектуванні та
розробці PIC.

6.Вакансія дослідника в галузі експериментальної квантової оптики,
Лос-Андесський Університет, Чилі.

http://www.workinoptics.com

(опубліковано 4.03.2014)

В рамках Румунської урядової галузевої програми “Збільшення
Економічної Конкурентоспроможності Інвестицій для Вашого
Майбутнього” пропонується:
1. Керівник науково-технічного відділу зв'язку (STLO)
До 21.03.2014

2. Директор з контролю якості
Умови: знання румунської та англійської мови; диплом бакалавра в області інженерної фізики; досвід роботи
в галузі управління якістю та координації контролю якості; досвід роботи з проектами в галузях, що
становлять інтерес для ELI-NP

3. Технічний директор
Умови: знання румунської та англійської мови; диплом бакалавра в області інженерної фізики; досвід в
технічному управлінні, наявність документів, що засвідчують досвід роботи.

4. Мережевий Адміністратор
Умови: знання румунської та англійської мови; диплом про вищу освіту (спеціальність фізика / автоматичне
управління / кібернетика / комп’ютерні науки / інформатика / електроніка) і професійні курси перепідготовки
в галузі комп'ютерних мереж; досвід роботи в галузі адміністрування комп'ютерних мереж.

5. Асистент-дослідник
Умови: ступінь кандидата наук в галузях, пов'язаних з науково-дослідницькою діяльністю в ELI-NP; знання
наукової області, які мають значення для ELI-NP; володіння англійською мовою.

6. Інженер
Умови: вища освіта в галузі інженерії / фізики в областях, пов'язаних з ELI NP, досвід роботи в
технічній підтримці рамках досліджень та розвитку лабораторій, знання технології ELI NP.

7. Старший дослідник
Умови: ступінь кандидата наук в галузях, пов'язаних з науково-дослідницькою діяльністю у ELI – NP; досвід
роботи в галузі наукових досліджень та роботи у вищій освіті; досвід роботи в лазерній, ядерній фізиці або
інших галузях, пов'язаних з ELI NP, відмінні посилання в дослідженнях.

8. Молодший дослідник
Умови: ступінь кандидата наук в галузях, пов'язаних з науково-дослідницькою діяльністю у ELI – NP; досвід
роботи в галузі наукових досліджень та роботи у вищій освіті; досвід роботи в лазерній, ядерній фізиці або
інших галузях, пов'язаних з ELI NP.

9. Технік
Умови: вища освіта, диплом про проходження технічних курсів в галузях, пов'язаних з ELI – NP; досвід
роботи в галузі забезпечення технічної підтримки в науково-дослідних лабораторіях.
Отримання заявок на вакансії ELI-NP являє собою неперервний процес. Чисельність працівників ELI--NP поступово
збільшуватиметься, поки не досягне 250 в 2018 році, після кількох сеансів прийому. За оцінками, число нових
співробітників ELI-NP в R & D до 2016 становить 126, з яких 20 на керівних посадах дослідника, 70 молодих вчених, 20
інженерів і 16 техніків.

Переваги для майбутніх співробітників: мотивуюча зарплата, на європейському рівні, на основі кваліфікації та
досвіду; соціальне страхування; медичне страхування
http://www.eli-np.ro/jobs.php

Університет м. Любляни, Словенія, запрошує
на продовження навчання в аспірантурі, здобуття наукового
ступеня кандидата наук (PhD) та роботи.

При зарахуванні аспірант стає співробітником Університету
Любляни на термін 3,5 років з усіма перевагами (заробітна плата –
близько 1000 євро, соціальне та медичне страхування).
Умови: вік до 28 років, ступінь магістра наук на термін червня 2014 року.

