To Ευρωπαϊκό Κζντρο Πρόληψησ και Ελζγχου Λοιμωδϊν Νοςημάτων
(EuropeanCenterforDiseasePreventionandControl (ECDC) – EuropeanPublicHealthMicrobiology
(EUPHEM) ςε ςυνεργαςία με την Ελληνική ομάδα EUPHEM*
*EUPHEMconsortium:Εθνική χολή Δημόσιας Τγείας (ΕΔΤ), Κζντρο Ελζγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛ.ΠΝΟ), Ελληνικό Ινστιτοφτο
Pasteur, Ερευνητικό Εργαστήριο Μυκητολογίας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική χολή, Ε.Κ.Π.Α, Μικροβιολογικό ΕργαστήριοΕθνικό Κζντρο Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, ΓΝΝΘΑ «Η ΩΣΗΡΙΑ».

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ
Θζςθ εξειδίκευςθσ ςτο γνωςτικό πεδίο τθσ Μικροβιολογίασ τθσ Δθμόςιασ Τγείασ
(PublicHealthMicrobiology-PHM), διάρκειασ 2 ΕΣΩΝ ΠΛΗΡΟΤ ΑΠΑΧΟΛΗΗ (επτζμβριοσ 2017Αφγουςτοσ 2019).Σο πρόγραμμα (ςφμφωνα με τθν οδθγία του ECDC – EUPHEM scientific Guide
2012) απευκφνεται ςε ιατροφσ βιοπακολόγουσ, βιολόγουσ, μοριακοφσ βιολόγουσ, κτθνιάτρουσ,
κακϊσ και πτυχιοφχουσ ςυναφϊν βιοϊατρικϊν επιςτθμϊν.
Ο/Η υποψήφιοσ/α θα πρζπει να:
1. Κατζχει μόνιμη ή αορίςτου χρόνου ςχζςη εργαςίασ ςτο Σομζα τησ Τγείασ (και ζχει τθν
δυνατότθτα 2ετοφσ επιςτθμονικισ άδειασ από τθν εργαςία του/τθσ)
2. Να ζχει τουλάχιςτον 3ετι προχπθρεςία ςε εργαςτιριο (προθγοφμενθ εμπειρία ςτο
αντικείμενο τθσ εργαςτθριακισ Δθμόςιασ Τγείασ κα αξιολογθκεί ωσ επιπλζον προςόν)
3. Μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε επίπεδο Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ (PhD). (Μεταπτυχιακό MSc
ςτθν Δθμόςια Τγεία κα κεωρθκεί επιπλζον προςόν).
4. Να κατζχει άριςτα τθν Αγγλικι γλϊςςα
5. Να ζχει ςυγγραφικι εμπειρία ελλθνικϊν και ξενόγλωςςων παρουςιάςεων και
επιςτθμονικϊν άρκρων.
Οι υποψιφιοι κα επιλεγοφν με βάςθ τα παραπάνω κριτιρια όπωσ ιςχφουν ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
και με βάςθ ςυνζντευξθ ςε εξουςιοδοτθμζνθ επιςτθμονικι επιτροπι, τθσ οποίασ τα πορίςματα κα
κατατεκοφν ςτο ECDC για τθν τελικι επιλογι του υποψθφίου. Σο όνομα του/τθσ επιτυχοφσ
υποψθφίου/ασ κα ανακοινωκεί ςτο διαδίκτυο ςτουσ αντίςτοιχουσ ιςτοτόπουσ (ΕΔΤ,ΚΕΕΛΠΝΟ,
ΕΚΠΑ, ΕΙ Παςτζρ, ΩΣΗΡΙΑ και ECDC).
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλοφνται να ςτείλουν τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςτισ θλεκτρονικζσ
διευκφνςεισ gtzanakaki@esdy.edu.gr, avatopoulos@esdy.edu.gr, tryfinopoulou@keelpno.gr μζχρι
τισ 10 ΜΑΡΣΙΟΤ 2017.
Απαραίτητα δικαιολογητικά
Λεπτομερζσ βιογραφικό ςθμείωμα (πρότυπο
ιςτοτόποhttp://europass.cedefop.europa.eu
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Επιςτολι (letter of motivation) υποψθφίου όπου κα τεκμθριϊνει το ενδιαφζρον του για τθ
Μικροβιολογία Δθμόςιασ Τγείασ

Να πλθροφνται τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ (τυπικά & ουςιαςτικά) όπωσ ορίηονται ςτον
ιςτοτόπο: http://www.ecdc.europa.eu/en/activities/training_activities/EUPHEM/Pages/index.aspx

Περιςςότερεσ πληροφορίεσ για το πρόγραμμα:
http://www.ecdc.europa.eu/en/activities/training_activities/EUPHEM/Pages/index.aspx
http://www.ecdc.europa.eu/en/activities/training_activities/EUPHEM/Institutes/Pages/institut
es.aspx

