
Státní ústav radiační ochrany vypisuje výběrové řízení na pozici 

Výzkumný pracovník/pracovnice v interdisciplinární oblasti 
dozimetrie a biologických účinků ionizujícího záření 

Náplň činnosti spočívá v

 práci v laboratoři biologické a fyzikální dozimetrie,

 výzkumné práci v rámci řešení výzkumných projektů,

 účasti v projektech mezinárodní výzkumné spolupráce,

 spolupráci s vybranými výzkumnými pracovišti a VŠ v ČR.

Požadujeme:

 magisterské vysokoškolské vzdělání přírodovědného směru,

 zkušenosti s prací s buněčnými kulturami nebo dalším biologickým materiálem (krev),

 základní znalost cytogenetických metod a práce v aseptickém prostředí,

 zájem o oblast fyziky ionizujícího záření, metod detekce ionizujícího záření a biologických 

účinků ionizujícího záření,

 ochota vzdělávat se, 

 aktivní přístup,

 pečlivost, spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost a komunikativnost

 časová flexibilita,

 schopnost samostatné uživatelské práce na PC, 

 aktivní znalost angličtiny alespoň na úrovni B2.

Nabízíme:  

 smlouvu na dobu určitou na 1 rok s možností prodloužení,

 plný pracovní úvazek, možnost zkráceného pracovního úvazku (minimálně 0,6),

 dobré mzdové ohodnocení 35.000 Kč – 45.000 Kč (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,

 nástup dle domluvy. 

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 12. 2. 2023 

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.


