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Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος για μία (1) θέζη μεηαδιδακηορικού
ερεσνηηή ζηον Σομέα Γενεηικής και Γονιδιακής Θεραπείας ηοσ Κένηροσ
Βαζικής Έρεσνας ΙΙ ηοσ Ιδρύμαηος Ιαηροβιολογικών Δρεσνών ηης Ακαδημίας
Αθηνών
Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάινπλ αηηήζεηο γηα κία ζέζε κεηαδηδαθηνξηθνύ
εξεπλεηή (πιήξνπο απαζρόιεζεο κέρξη θαη ηξία ρξόληα) πνπ ππνζηεξίδεηαη από
Πξόγξακκα «Αξηζηεία» κε ηίηιν «Ο ξόινο ηνπ Notch ζηελ αλάπηπμε θαη ηνλ θαξθίλν
ηνπ νπξνζειίνπ».
Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ δηδαθηνξηθό δίπισκα ζηε Μνξηαθή
Βηνινγία/Γελεηηθή θαη λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηηο ηερληθέο ηεο Μνξηαθήο Βηνινγίαο.
Πξνεγνύκελε εκπεηξία ζε ρξήζε κνληέισλ πνληηθώλ είλαη απαξαίηεηε. Πξνεγνύκελε
εκπεηξία ζηε βηνινγία ηνπ ζεκαηνδνηηθνύ κνλνπαηηνύ Notch θαη ηελ βηνινγία ηεο
νπξνδόρνπ θύζηεο ζα ζπλππνινγηζηεί ζεηηθά.
Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Ι.ΙΒ.Δ.Α.Α.
(Σσξαλνύ Δθεζίνπ 4, 115 27 Αζήλα, ππόςε Τκήκαηνο Πξνζσπηθνύ) ηα
δηθαηνινγεηηθά ηνπο (ιεπηνκεξέο βηνγξαθηθό ζεκείσκα θαη ηα νλόκαηα δύν
εξεπλεηώλ γηα ηε ρνξήγεζε ζπζηαηηθώλ επηζηνιώλ) κέρξη ηηο 31/10/2012. Γηα
πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζηε κε ηνλ Γξ Απόζηνιν Κιηλάθε,
aklinakis@bioacademy.gr

Ο αζθώλ ηα θαζήθνληα Γεληθνύ Γηεπζπληή

Αζαλάζηνο Τζνπξνπιήο

BIOMEDICAL RESEARCH FOUNDATION
ACADEMY OF ATHENS
4 Soranou Ephessiou St., 115 27 Athens, Greece
Personnel Department
T: +30 210 65 97 619-620

Ref: 2014/16-10-2012

Call of interest for one (1) post-doctoral position at the laboratory of Division of
Genetics and Gene Therapy of the Biomedical Research Foundation of the
Academy of Athens (BRFAA).
We are interested in employing one post-doctoral fellow (full time/up to three years)
for a “Aristeia” entitled “Notch roles in urothelial development and cancer”.
Candidates should have a Ph.D. in Molecular Biology/Genetics. They are expected to
be highly motivated with proven capabilities in standard molecular biology
methodologies. Experience in mouse handling is highly desirable. Previous
experience in Notch biology and bladder cancer will be appreciated.
Interested candidates should submit a C.V. including the names of two investigators
that can provide reference letter to the Secretariat of BRFAA (Soranou Efessiou 4,
115 27 Athens, Attention of Personnel Department) by 31/10/2012. For more
information, please contact Dr. A. Klinakis (aklinakis@bioacademy.gr).
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