Státní ústav radiační ochrany vypisuje výběrové řízení na pozici
Technická pracovnice (laborantka)/Technický pracovník
(laborant)

Náplň činnosti spočívá v


práci v akreditované laboratoři zaměřené na dozimetrii ionizujícího záření,



spolupráci v rámci zajištění podpůrných laboratorních činností při řešení úkolů vědy
a výzkumu,



obsluze přístrojů a zařízení,



samostatné přípravě a měření dozimetrů dle příslušných metodik,



administrativní činnosti,



spolupráci s pracovníky v rámci pracoviště, ale i mimo naše pracoviště.

Požadujeme:


minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou chemického, technického nebo přírodovědného směru,



praxe v laboratoři výhodou,



pečlivost, spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost, flexibilita a ochota učit se novému,



aktivní přístup, umění rozvrhnout si práci a schopnost spolupráce,



schopnost samostatné uživatelské práce na PC,



uživatelská znalost MS Office (Word, Excel),



ochota vzdělávat se (účast ve školeních a seminářích),



alespoň základní znalost angličtiny.

Nabízíme:


smlouvu na dobu určitou na 1 rok s možností prodloužení,



plný pracovní úvazek, případně dle domluvy,



mzdu 30.000 – 40.000 Kč/měsíc (dle praxe a vzdělání),



zázemí stabilní společnosti,



zajímavou, samostatnou a různorodou práci,



zaměstnanecké benefity: 5 týdnů dovolené, 5 dnů zdravotního volna, příspěvek na stravování,
příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na životní pojištění, příspěvek na MultiSport kartu
aj.



možnost odborného vzdělávání,



pracoviště Bartoškova 1450, Praha,



předpokládaný nástup 1. 1. 2023.

Přihlášku s motivačním dopisem a strukturovaným životopisem zasílejte na e-mailovou adresu
martina.hudeckova@suro.cz
SÚRO v. v. i. si vyhrazuje kontaktovat pouze vybrané kandidáty.
Uzávěrka přihlášek 27. 11. 2022

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své
osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy ohledně Vámi
vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění
smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje
budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou
pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez
Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme,
že máte právo na přístup k osobním údajům, na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých
osobních údajů, na výmaz osobních údajů, na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních
případech, na přenositelnost údajů, vznést námitku proti zpracování a obrátit se na Úřad pro ochranu
osobních údajů.

