
 
 

SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI PRODUSE AUXILIARE 
ORGANICE SA 

 

 ANGAJEAZĂ PERSONAL 
atât la sediul central din Mediaş cât şi la punctul de lucru din Cluj Napoca! 

Studenţi an terminal / masteranzi / doctoranzi  
ai Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică , UBB Cluj 

 

 În data de 13.05.2016 (vineri), orele 1000, sala 88, în incinta Facultăţii de Chimie şi Inginerie 
Chimică, UBB Cluj va avea loc întâlnirea cu reprezentanţii  SC ICPAO SA   

 Sunt aşteptaţi cei care doresc să işi continue activitatea în domeniul cercetării ştiinţifice aplicative. 
 Interviul va consta dintr-o discuţie liberă cu reprezentanţii  SC ICPAO SA  şi pot participa studenţi 

an terminal / masteranzi /doctoranzi ai Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică, UBB Cluj, 
indiferent de specializare. 

 

Cerinţe: 
- Cunoştiinţe de bază de 

chimie; 
- Înclinaţie spre cercetare; 
- Cunoştinţe de utilizare 

PC - min nivel mediu; 
- Cunoasterea limbii 

engleze cel putin la 
nivel mediu; 

- Capacitate de analiză, 
atenţie la detalii; 

- Persoană conştiincioasă, 
ambiţioasă şi dornică de 
dezvoltare profesională; 

- Capacitate de a lucra în 
echipă dar şi individual.  

Responsabilităţi: 
- Participă la întocmirea / 

actualizarea documentaţiei şi 
rapoartelor de cercetare; 

- Efectuează teste şi analize fizico-
chimice şi instrumentale; 

- Inregistrează rezultatele analizelor 
efectuate; 

- Semnalizeză necesitatea 
achiziţionării de reactivi, accesorii 
de laborator, sticlărie şi alte 
materiale necesare desfăşurării unei 
activităţi continue în laborator; 

- Asigură suportul necesar în 
proiectele de cercetare în care este 
cooptat; 

- Participă la simpozioane la care 
este propus de către conducerea 
companiei. 

Ofertă: 
- Suport în  formarea 

profesională - 
masterat, doctorat (se 
asigură 
contravaloarea 
taxelor de studii, 
deplasare şi suport 
logistic pentru lucrări 
în cadrul institutului); 

- Pentru Mediaş, se 
asigură locuinţă de 
serviciu mobilată; 

- Tichete de masă. 
 

Observaţii:     - program general de lucru – 6 ore/zi ( luni-vineri) 
                        - pentru cei interesaţi şi selectaţi se asigură vizită de informare la institut şi la   
                          locuinţele de serviciu. 

 
Relaţii suplimentare: tel.: 0269/843601; e-mail: office@icpaomedias.ro 


