Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
Oddělení nanotechnologií a informatiky
hledá na pozici:

TECHNIK - LABORANT ( Č.1)
PRO ODDĚLENÍ NANOTECHNOLOGIE A
INFORMATIKY
Charakteristika:





ovládání, nastavování a udržování vybraných přístrojů a zařízení v laboratořích oddělení pod
odborným vedením
příprava roztoků pro další použití (elektrostatické zvlákňování, sol-gel, tenké vrstvy)
technická podpora při realizaci úloh v dané laboratoři, laboratorní práce dle zadání včetně
základního zpracování dat a interpretace výsledků
péče o chemické laboratoře

Požadované dovednosti:







laboratorní a technická zručnost (např. syntéza roztoků na chemických aparaturách)
schopnost týmové práce, adaptabilita v pracovním týmu
základní práce na počítači (např. textový a tabulkový editor)
řidičský průkaz sk. B (výhodou)
anglický jazyk (výhodou)
samostatnost při řešení problémů

Požadované vzdělání a praxe:


úplné středoškolské vzdělání (chemické zaměření výhodou)

Pracovní poměr:



100% úvazek, případně dle dohody i částečný úvazek
pracovní smlouva bude uzavřena na dobu 2 let, popř. v návaznosti na délku trvání projektů

Termín nástupu:
 ihned, případně dle dohody
Mzdové zařazení:



mzdová třída B8 dle vnitřního mzdového předpisu
mzdové ohodnocení v dané třídě dle prokázané praxe a odborné úrovně
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Pracovní podmínky a mzdové zařazení se řídí Pracovním řádem, Vnitřním mzdovým předpisem Technické
univerzity v Liberci a zákoníkem práce.
Nabízíme:






zajímavou, různorodou a zodpovědnou práci
práce na moderním přístrojovém vybavení (mj. Nanospider, elektronový mikroskop, analýza kapky)
práci na výzkumných projektech
příležitost seberealizace v mladém týmu
příjemné pracovní prostředí



zajímavou, různorodou a zodpovědnou práci







možnost hlídání dětí (univerzitní školka)
jazykové kurzy
závodní stravování
5 týdnů dovolené
možnost ubytování na zaměstnanecké ubytovně

K přihlášce přiložte tyto dokumenty:
a) strukturovaný životopis
b) doklady o ukončeném vzdělání, příp. doklady o odborné způsobilosti, příp. hodnocení
z předchozího pracoviště

Přihlášku včetně výše uvedených dokumentů zasílejte na e-mail: volnamista@tul.cz nebo poštou na níže
uvedené adresy:
Technická univerzita v Liberci
Personální oddělení
Studentská 2
461 17 Liberec 1
Kontaktní osoba:

Ing. Alena Šírková, Personální oddělení

e-mail: volnamista@tul.cz
Volné místo je od 18.03.2015 zveřejněno na úřední desce Technické univerzity v Liberci
(http://www.tul.cz/urednideska/uredni-deska-tul/vyberova-rizeni-volna-mista_107) a na portálu
zaměstnanosti MPSV (http://portal.mpsv.cz/).
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