Research Assistant–Food, microbiome, and metabolomics
About us
Siriraj Metabolomics and Phenomics Center (SiMPC – www.simpc.org) is a university platform for
metabolomics and phenomics research. We have dedicated state-of-the-art instruments including triple
quadrupole, ion mobility and time-of-flight mass spectrometers. We conduct research and provide
education and training.
Job description
We are seeking a highly driven individual to assist our team on an industry-funded research to
characterize the effects of food on human gut-associated microbiome and metabolomics. The primary
job responsibilities are (1) collaborating with other members to facilitate human study and (2) carry out
mass spectrometry-based experiments under supervision of experienced research scientists. The
successful candidate will be signed on an initial two-year contract.
Qualifications






MSc with experience in, at least, one of the following area: mass spectrometry, analytical
chemistry, biochemistry, chemical engineering, molecular biology or biotechnology. BSc in such
areas with extensive experiences will also be considered
Prior experience in small molecule mass spectrometry, method development and/or sample
preparation for MS-based metabolomics (GC and/or LC) is a plus
Excellent verbal and written communication skills in Thai. Good English communication skill is a
plus
Willingness to collaborate and being a team player are essential

To apply
Please submit the following documents, or an inquiry, to skhoomrung@gmail.com
1. CV including a summary of previous research activities
2. Copies of relevant degree certificates
3. Names and contact information of at least two references
*The position is open until 30th June 2018*

**รับสมัครผู้ช่วยนักวิจยั เพื่อร่ วมทำงำนวิจยั ด้ ำนอำหำรกับจุลน
ิ ทรี ย์ในระบบทำงเดินอำหำรและเมตำโบโลมิกส์**

เกี่ยวกับเรำ
ศูนย์วจิ ยั เป็ นเลิศด้ ำนชีวโมเลกุลและฟี โนมศิริรำช เป็ นหน่วยงำนวิจยั ภำยใต้ ฝ่ำยวิจยั คณะแพทยศำสตร์ ศิริรำชพยำบำล
มหำวิทยำลัยมหิดล ซึง่ ถูกก่อตังเพื
้ ่อเป็ นหน่วยงำนหลักในกำรทำงำนวิจยั ด้ ำนชีวโมเลกุลและฟี โนม โดยทำงศูนย์ฯมีเครื่ องมือ
และอุปกรณ์ทำงวิทยำศำตร์ ขนำดใหญ่ที่ทนั สมัย เช่น เครื่ องแมสเปคโทรมิเตอร์ ชนิด triple quadrupole,ชนิด ion mobility
และ quadrupole-time of flight นอกจำกกำรทำงำนวิจยั แล้ วทำงศูนย์ฯยังมีกำรจัดอบรมเพื่อให้ ควำมรู้ แนะนำกำรใช้
เครื่ องมือและกำรทำงำนวิจยั ด้ ำนเมตำโบโลมิกส์และด้ ำนอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
รำยละเอียดงำน
ศูนย์ฯต้ องกำรผู้ช่วยนักวิจยั ที่มคี วำมมุง่ มัน่ ตังใจสู
้ งเพื่อมำร่วมงำนวิจยั ศึกษำผลกระทบของอำหำรกับจุลนิ ทรี ย์ในระบบทำงเดิน
อำหำรและเมตำโบโลมิกส์ ซึง่ ควำมรับผิดชอบหลักแบ่งเป็ นสองด้ ำน หนึง่ คือประสำนงำนและอำนวยควำมสะดวกกำรศึกษำใน
อำสำสมัครสุขภำพดี สองคือทำกำรทดลองเพื่อวิเครำะห์ตวั อย่ำงและรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ เครื่ องแมสสเปคโทรมิเตอร์ ซงึ่ จะ
ทำงำนร่วมกับนักวิจยั ที่มคี วำมเชี่ยวชำญ โดยสัญญำงำนเริ่ มต้ นมีอำยุ 2 ปี
คุณลักษณะทีต่ ้ องกำร








วุฒิปริ ญญำโทและมีประสบกำรณ์วิจยั ในด้ ำนต่อไปนี ้หรื อสำขำทีเ่ กี่ยวข้ อง: เคมีวิเครำะห์, ชีวเคมี, วิศวเคมี, อณู
ชีววิทยำและเทคโนโลยีชีวภำพ ทังนี
้ ้ วุฒิปริ ญญำตรี ในสำขำดังกล่ำวพร้ อมประสบกำรณ์วจิ ยั ที่เหมำะสมจะได้ รับกำร
พิจำรณำด้ วย
ประสบกำรณ์ในกำรใช้ เครื่ องโครมำโตกรำฟทังชนิ
้ ดของเหลวและก๊ ำซ, เครื่ องแมสสเปคโทรมิเตอร์ และหรื อกำร
เตรี ยมตัวอย่ำงเพื่อใช้ กบั เครื่ องมือดังกล่ำวจะได้ รับกำรพิจำรณำเป็ นพิเศษ
ควำมสำมำรถในกำรสือ่ สำรทังกำรพู
้
ดและเขียนในระดับดีเป็ นสิง่ จำเป็ น โดยหำกมีควำมสำมำรถในกำรใช้
ภำษำอังกฤษในระดับดี จะได้ รับกำรพิจำรณำเป็ นพิเศษ
ควำมเต็มใจในกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่นและกำรทำงำนเป็ นทีมได้ อย่ำงดีเยี่ยม

กำรสมัคร
โปรดติดต่อส่งเอกสำรดังต่อไปนี ้ หรื อหำกมีคำถำมทีเ่ กี่ยวข้ อง มำที่ skhoomrung@gmail.com
1.
2.
3.

ประวัติกำรศึกษำและกำรทำงำน โดยเฉพำะที่เกี่ยวข้ องกับงำนวิจยั
สำเนำปริ ญญำบัตร
ชื่อและรำยละเอียดบุคคลอ้ ำงอิง อย่ำงน้ อยสองท่ำน

*เปิ ดรับสมัครถึงวันที่ 30 มิถน
ุ ำยน 2561*

