
Centrul de Cercetări în Biotehnologii și Industrii  Alimentare  prin Centrul  de Consiliere în Carieră 

recrutează voluntari pentru activitatea de cercetare în industria alimentară. 

Pe ce perioadă? 

Te invităm să faci parte din echipă timp de 5 luni, în perioada 25.01.2019 – 25.06.2019. Ideal ar fi să ai la 

dispoziție 6 ore/săptămână, în fiecare săptămână. 

Ce vei face? 

 Identificarea, căutarea de resurse bibliografice legate de o temă de cercetare. 

 Realizarea de studii practice (experimentare rețete, produse noi, inovative, combinații originale). 

 Analiza fizico chimică și impactul acestor produse din punct de vedere științific și nu numai. 

 Intocmirea de materiale științifice pe baza rezultatelor obținute. 

Unde? 

Activitatea ta se va desfășura la sediul Centrului de Cercetări în Biotehnologii și Industrii Alimentare, 

laboratoare de Tehnologii Alimentare din cadrul Facultății de Științe Agricole, Industria Alimentară și 

Protecția Mediului, unități de producție. 

Pe cine căutam? 

 studenți din anul I-IV licență, master I-II, de la specializările IPA, CEPA, BIA, IMAPA, MPMA, 

ACSA, 

 motivați, 

 responsabili, conștiincioși, ambițioși, creativi, sociabili, 

 să aibe cunoștințe de biochimie, microbiologie alimentară, chimie, cunoștințe generale de tehnologii 

alimentare, operare PC, limba engleză este un avantaj. 

Programul de voluntariat  din cadrul CCBIA vă oferă: 

- oportunități de identificare, descriere a unor procese tehnologice, live,  

- oportunități  profesionale și sociale, 

- experiența de a aplica ce ați învățat și de a combina informația. 

Dacă citind toate acestea te-ai decis că locul tău este alături de noi, te invităm să trimiți formularul de 

inscriere***(Anexa 2), CV-ul și scrisoarea de intenție la sala 205 (persoana de contact  Ș.l. dr. ing. 

Iancu Maria Lidia) 

Perioada de înscrieri: 05.12.2018- 12.12.2018  

Pentru detalii: 0726357215, maria.iancu@ulbsibiu.ro 

 Depunerea documentelor se face în fiecare zi de la 8-10 și de la 16-17, sala 205, unde veți găsi și cererea de 

înscriere. 

 Te așteptăm! 

***Regulamentul de desfășurare a programului “Voluntar ULBS”, precum și documentele necesare 

înscrierii le găsiți/puteți descărca de pe site-ul ULBS. 

 


