
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ MIAΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΟΥ 

 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας με τίτλο "Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακρίβειας"-
Υποέργο 1-"Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Γενετικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων και πρόληψης του νεανικού 
αιφνίδιου θανάτου στη βάση της Ιατρικής Ακρίβειας-GR Inherited Network", το Ωνάσειο 
Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ) προτίθεται να προσλάβει έναν/μία Βιολόγο με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου, διάρκειας 22-24 μηνών, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, για τη Μονάδα 

Μοριακής Ανοσοπαθολογίας και Ιστοσυμβατότητας. 

Αντικείμενο Θέσης   

Γονιδιωματική ανάλυση βιολογικών δειγμάτων με τεχνολογίες Αλληλούχισης DNA Νέας Γενιάς (NGS) 

Απαραίτητα Προσόντα  

- Πτυχίο Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας ή συναφών επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου 
τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. 

- Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Γενετική ή στη Μοριακή Βιολογία ή σε συναφές αντικείμενο. 
- Εργαστηριακή εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών σε τεχνικές μοριακής βιολογίας (απομόνωση DNA/RNA, 

PCR, rtPCR, αλληλούχιση DNA). 

- Ευχέρεια χρήσης Η/Υ (επεξεργασία κειμένου και εικόνας, προγράμματα παρουσιάσεων, υπολογιστικά 
φύλλα). Άνεση στην πρόσβαση, αναζήτηση και διαχείριση επιστημονικών και τεχνολογικών δεδομένων. 

- Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. 
- Ευχέρεια στην οργάνωση εργασιών και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, άριστη ικανότητα 

επικοινωνίας και συνεργασίας. 
- Δυνατότητα άμεσης ανάληψης καθηκόντων. 

Επιθυμητά Προσόντα 

- Τεχνικές γνώσεις προσδιορισμού DNA αλληλουχιών με την τεχνολογία του next generation sequencing. 
- Εμπειρία στην ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων της αλληλούχισης νέας γενιάς (NGS). 
- Προϋπηρεσία σε διαγνωστικό εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας ή Γενετικής. 
- Ερευνητική/Εργασιακή εμπειρία με συνάφεια στο αντικειμένου του έργου. 

Κριτήρια Αξιολόγησης  

Η επιλογή των υποψηφίων για τη θέση θα πραγματοποιηθεί μετά από βαθμολόγηση των υποβαλλόμενων 
αιτήσεων ως προς τα ακόλουθα κριτήρια:  
 

α/α Κριτήριο Αξιολόγησης 
Συντελεστής 

Bαρύτητας 

1 Βιογραφικό (ακαδημαϊκές σπουδές) 30% 

2 Εργαστηριακή εμπειρία με συνάφεια στο αντικείμενο του έργου 30% 

3 
Ευχέρεια στην οργάνωση εργασιών και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα 
επικοινωνίας και συνεργασίας 

10% 

4 Συνέντευξη 30% 
 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία και 
τα εξής δικαιολογητικά : 

1. Πλήρες και λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα.  
2. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας.  
3. Αντίγραφα : - τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (οι τίτλοι από την αλλοδαπή θα πρέπει 

να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ), 
- πιστοποιητικού/ών γλωσσομάθειας, 
- βεβαιώσεων/πιστοποιητικών επιστημονικής & επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως 

αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα. 
4. Στοιχεία επικοινωνίας τριών (3) ατόμων για συστάσεις, από ακαδημαϊκό ή/και επαγγελματικό 

περιβάλλον. 

5. (για τους αλλοδαπούς υποψηφίους) Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας. 
6. (για τους άρρενες υποψηφίους) Πιστοποιητικό εκπλήρωσης της στρατολογικής υποχρέωσης ή νόμιμης 

απαλλαγής του υποψηφίου από αυτήν. 

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν έως την Παρασκευή 11.10.2019 
και ώρα 15:00, σε ηλεκτρονική μορφή είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
mn@ocsc.gr, είτε με ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης δεδομένων (CD ή USB) το οποίο θα πρέπει να 
παραδοθεί, επί αποδείξει, στο Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού-Μισθοδοσίας του ΩΚΚ (Λ. Συγγρού 356, 176 

74 Καλλιθέα, τηλ. 210 94 93 103) από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 έως 15:00. 

Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν. Το ΩΚΚ διατηρεί το δικαίωμα να 
ματαιώσει ή να κηρύξει άγονη την παρούσα προκήρυξη σε οποιονδήποτε χρόνο και για οποιαδήποτε αιτία. 


