
BIOINFORMATIKUS / KÉMIAI INFORMATIKUS / 

BIONANOTECHNOLÓGUS / BIONIKUS MÉRNÖK 

(MSc vagy PhD) – Szeged céges 

 

A CÉG PROFILJA: 

Új-generációs és kapilláris szekvenálás alapú diagnosztikai eljárások 

Tumorigenezis molekuláris hátterének feltárása, a tumorban azonosított 

variánsok interpretációja 

 

MUNKAVÉGZÉS HELYE: Szeged, Temesvári Krt. 

 

MUNKAVÉGZÉS JELLEGE: teljes munkaidő 

 

AZ IDEÁLIS JELENTKEZŐ AZ ALÁBB FELSOROLT 

TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZIK: 

 

Szakirányú végzettsége: MSc vagy PhD 

biológus, biomérnök, bionikus mérnök, bioinformatikus, zoológus,(állat)orvos, 

gyógyszerész, klinikai kutató, vegyész stb. 

 

Legalább 1 év szakmai tapasztalat kutatási és molekuláris biológiai területen 

 

Milyen módszerekben legyen jártas? 

• géndiagnosztikai módszerek (kapilláris és új-generációs szekvenálás) 

• molekuláris sejtbiológiai alapismeretek 

• klinikai onkológiai szakirodalom aktív és alapos feldolgozása 

• molekuláris tumorterápiák elérhetőségének aktív nyomonkövetése 

 

Elvárt nyelvtudás: angol közép vagy felsőfok 

 

Személyes tulajdonságok 

• ambiciózus mentalitás 

• felelősségteljes, precíz munkavégzés 

• jó csapatjátékos vagy csapatvezető 

• igényes 

• pozitív hozzáállás 

 

A POZÍCIÓT ELLÁTÓ SZEMÉLY FELADATAI: 

• tumorban azonosított genetikai elváltozások molekuláris következményeinek 

interpretálása 

• szekvenálási adatkezelő informatikai rendszert támogató tudományos 

tanácsadás és adatszolgáltatás 

• innovatív kutatási projectek szakmai részleteinek kidolgozása 



• molekuláris diagnosztikai trendek aktív figyelemmel kísérése, adaptálása 

 

AZ ALÁBBI ELŐNYÖKET KÍNÁLJA AZ ADOTT MUNKAHELY 

• fizetési kategória: végzettségtől függő fizetési kategória + teljesítményarányos 

kiegészítés 

• a jelentkező inspiráló környezetben, vadonatúj laborépületben egy fiatalos, 

lendületes csapat tagjává válhat 

• kiemelkedő laboratóriumi műszerezettség áll rendelkezésre 

• szakmai támogatás, és fejlődési lehetőség 

 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2023. február 01. 

 

JELENTKEZÉS e-mailen: dr.bubo.sciencejobs@gmail.com címre küldött 

• motivációs levél 

• magyar nyelvű önéletrajz 

• végzettségeket igazoló diplomák 

• eddigi tapasztalat (projektek és technikák) 

• referencia személy megjelölése 

• fontos: az e-mail tárgyában kérjük megjelölni a következő referencia kódot: 

„DG kutató 2023 – jelentkező vezeték és keresztneve”! 

 

#phd #postdoc #postdocjobs #postdocposition #msc #biology #research #ngs #s

equencing #bioinformatician #bioinformatician #nanotechnology #bionano 

 

--- 

Borsy Adrienn Éva, Ph.D. 

 

Klasszikus és molekuláris genetikus, Ph.D. 

Klinikai biokémikus (laboratóriumi) szakvizsga 

Molekuláris biológus, molekuláris genetikus M.Sc. 

 

Dr. Bubo Science Jobs tulajdonos 

Web:            https://www.facebook.com/Dr.BuboScienceJobs/ 

E-mail:         dr.bubo.sciencejobs@gmail.com 

Mobil/Viber:  +36 20 315 9825 
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