
	

	

Αθήνα, 26/03/2021 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΟ ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  
ΓΑΙΑ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

 
Σε συνέχεια της από 22/02/2021 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 
ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΟ ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΑΙΑ - 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» που κρίθηκε άγονη γιατί ουδείς εκ των 
υποψηφίων πληρούσε τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.  
 
Το Μουσείο προχωρά σε ανάρτηση νέας «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΟ ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΑΙΑ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» 
 

 
Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (ΜΓΦΙ) έχει μία έμμισθη θέση επιστημονικού 
συνεργάτη στο πλαίσιο του ερευνητικού́ προγράμματος με τίτλο "Αξιοποίηση φυτικών ειδών 
του γένους Sideritis με στόχο την ανάπτυξη συμπληρώματος διατροφής (SIDNEU)" στo 
πλαίσιο της Δράσης 1.β.1.1 «Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και 
Καινοτομίας σε τομείς της RIS3» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-
2020. Ο/Η υποψήφιος (-α) κάτοχος διδακτορικής διατριβής, θα ασχοληθεί με την:  
 
α) Ανάπτυξη αναλυτικής μεθοδολογίας βασισμένη σε υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης 
συζευγμένη με φασματομετρία μάζας υψηλής διακριτικής ικανότητας (Liquid 
Chromatography-High Resolution Mass Spectrometry - LC-HR MS) για μελέτες 
μεταβολομικής των συστατικών εκχυλισμάτων βιοδραστικών ουσιών.  
β) Σύνταξη και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και την επίβλεψη και τήρηση 
των διαδικασιών Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής (GLP) και Διασφάλισης Ποιότητας. 
 
Το άτομο που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση μισθωτής εργασίας με το ΜΓΦΙ. Η έναρξη 
θα είναι άμεση και η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ενός έτους με δυνατότητα επέκτασης.  
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο χημικού ή φαρμακοποιού, με μεταπτυχιακό δίπλωμα 
ειδίκευσης (MSc) και διδακτορική διατριβή στην ανάλυση με χρήση σύγχρονων αναλυτικών 
τεχνικών (ή να έχουν υποστηρίξει επιτυχώς τη διατριβή τους). Θα πρέπει να έχουν 
εργαστηριακή εμπειρία σε μεθόδους βιοαναλυτικής χημείας και απαραίτητα με χρήση 
τεχνικών υγρής χρωματογραφίας (HPLC/UPLC) και φασματομετρίας μάζας (LC-MS, 
LC-MS/MS και HRMS) και εξελιγμένων χημειομετρικών τεχνικών και τεχνικών -omics. Η 
εμπειρία θα αποδεικνύεται με σχετικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά του 



	

	

σχετικού αντικειμένου. Θα πρέπει να έχει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και χρήσης 
Η/Υ.  
 
Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να αποστέλλουν αναλυτικό 
βιογραφικό σημείωμα και στοιχεία επικοινωνίας δύο επιστημόνων που μπορούν να δώσουν 
συστατική επιστολή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση (gnik@gnhm.gr) με την ένδειξη «EΠΙΛΟΓΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» έως τις 26/04/2021.  
 
Ο κύκλος επιλογής από την επιτροπή αξιολόγησης θα ξεκινήσει από την ημερομηνία 
ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΜΓΦΙ (www.gnhm.gr) με καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής τις 26/04/2021. Οι φάκελοι των υποψηφίων θα εξεταστούν από την 
επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη όσοι υποψήφιοι κριθούν θετικά. Εάν 
προκύψει ανάγκη, η πρόσκληση θα δημοσιευτεί ξανά.  
 

 


