ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΘΕΗ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΤ Ή ΜΕΣΑΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΟΤ ΤΝΕΡΓΑΣΗ
Μια κζςθ μεταπτυχιακοφ ι μεταδιδακτορικοφ ςυνεργάτθ, που κα προςλθφκεί για ζρευνα με ςφμβαςθ
εργαςίασ οριςμζνου χρόνου για το ζργο με τίτλο “Advanced Research on the 3D Structure of Mosquito
Odorant Receptor Co-receptor (3D-ORCO)”, είναι διακζςιμθ ςτο Ινςτιτοφτο Βιοεπιςτθμϊν &
Εφαρμογϊν, ΕΚΕΦΕ “Δθμόκριτοσ”. Το ζργο χρθματοδοτείται από το πρόγραμμα του ΕΛΙΔΕΚ για τθν
Ενίςχυςθ Μελϊν ΔΕΠ και Ερευνθτϊν/τριϊν, υλοποιείται από το Εκνικό Κδρυμα Ερευνϊν ςε
ςυνεργαςία με το ΕΚΕΦΕ “Δθμόκριτοσ” και ςτοχεφει ςτο βιοχθμικό-μοριακό, λειτουργικό και δομικό
χαρακτθριςμό οςφρθτικϊν υποδοχζων (odorant receptors) του κουνουπιοφ Anopheles gαmbίαe,
φορζα του παραςίτου τθσ ελονοςίασ.
Απϊτεροσ ςκοπόσ του ζργου είναι θ µείωςθ τθσ εξάπλωςθσ τθσ ελονοςίασ και άλλων μολυςματικϊν
αςκενειϊν που μεταδίδονται από κουνοφπια µζςω τθσ παρεμπόδιςθσ τθσ ικανότθτασ των κουνουπιϊν
να αντιλαμβάνονται ςτο περιβάλλον τουσ τθν παρουςία πτθτικϊν µορίων (οςμϊν) που εκπζμπονται
από τον άνκρωπο, ςτον οποίο μποροφν να μεταδίδουν μολυςματικοφσ παράγοντεσ κατά τθν
απομφηθςθ αίματοσ από αυτόν. Η ομάδα του ΕΚΕΦΕ “Δθμόκριτοσ”, κα χρθςιμοποιιςει κυτταρικά
ςυςτιματα για ζκφραςθ λειτουργικϊν οςφρθτικϊν υποδοχζων του κουνουπιοφ ςε ποςότθτεσ που
επιτρζπουν το δομικό τουσ χαρακτθριςμό και τθν ανίχνευςθ τθσ παρουςίασ βιοενεργϊν προςδετϊν
τουσ ςε ςυλλογζσ πτθτικϊν μορίων φυςικισ ι ςυνκετικισ προζλευςθσ.
Ο/Η ςυνεργάτθσ/τρια που κα προςλθφκεί κα είναι κάτοχοσ πτυχίου, μεταπτυχιακοφ τίτλου ι
διδακτορικοφ βιολογίασ, χθμείασ, φαρμακευτικισ ι ςυναφϊν επιςτθμϊν. Θα διακζτει, ωσ ςυνζπεια
προθγοφμενθσ ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ, ςθμαντικι εργαςτθριακι εμπειρία, που κα περιλαμβάνει
εκτεταμζνθ χριςθ τεχνικϊν βιοχθμείασ, μοριακισ και κυτταρικισ βιολογίασ. Εμπειρία ςε τεχνικζσ
κλωνοποίθςθσ και PCR-κατευκυνόμενθσ μεταλλαξιγζνεςθσ, χριςθ κυτταροκαλλιεργειϊν κθλαςτικϊν
ι/και εντόμων, ζκφραςθ αναςυνδυαςμζνων πρωτεϊνϊν ςε ευκαρυωτικά ςυςτιματα ζκφραςθσ και
ανίχνευςθ και απομόνωςθ αναςυνδυαςμζνων πρωτεϊνϊν είναι επικυμθτι και κα αποτελζςει
επιπλζον προςόν.
Η επίςθμθ προκιρυξθ για τθν πλιρωςθ τθσ κζςθσ κα γίνει το Ιανουάριο του 2020 με προβλεπόμενθ
ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ τον Φεβρουάριο του 2020. Η αρχικι ςφμβαςθ κα είναι για ζνα χρόνο με
δυνατότθτα ανανζωςισ τθσ για δυο (2) επιπλζον χρόνια μετά από αξιολόγθςθ ενδιάμεςθσ προόδου.
Το φψοσ τθσ ςφμβαςθσ κα εξαρτθκεί από τα προςόντα και τθν εμπειρία του ςυνεργάτθ ςφμφωνα με
τον Οδθγό Διαχείριςθσ και Υλοποίθςθσ Ερευνθτικϊν Ζργων Κατθγορίασ Ι&ΙΙ του ΕΛΙΔΕΚ (διακζςιμοσ
ςτο διαδίκτυο).
Στο πλαίςιο αυτισ τθσ αναγγελίασ, οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να αποςτείλουν θλεκτρονικά ςτον
Κακ. Κϊςτα Ιατροφ (iatrou@bio.demokritos.gr) (α) λεπτομερζσ βιογραφικό ςθµείωµα ςυνοδευόμενο
από απλά αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν, (β) υπόµνθµα μζχρι 2 ςελίδεσ που κα παρουςιάηει τθν
ερευνθτικι τουσ εμπειρία μετά τθ λιξθ των βαςικϊν τουσ ςπουδϊν, (γ) αντίγραφα των 2 καλφτερων
δθµοςιεφςεϊν τουσ και (δ) ονόματα 2 κριτϊν, από τουσ οποίουσ κα ηθτθκοφν ςυςτατικζσ επιςτολζσ,
εάν αυτό κρικεί απαραίτθτο.
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