
 

Katedra biochemie, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

nabízí pracovní místo na pozici: 

LABORANT/LABORANTKA 

Chcete pracovat pro prestižní Univerzitu Karlovu v Praze? Líbila by se vám pružná pracovní 
doba a plat od 15 000 Kč s perspektivou zvyšování? Chcete pracovat v biochemické 
laboratoři a baví vás různorodá a kreativní atmosféra v mladém kolektivu? Jste rádi 
v kontaktu s mladými lidmi a rádi se učíte nové věci? Jste schopni pracovat samostatně ale i 
týmově? Manuální zručnost, pečlivost, komunikativnost, spolehlivost vám není cizí? Máte 
vzdělání VŠ/SŠ s maturitou (v oboru biochemie, chemie, aplikované chemie)? 
Zaujala vás tato nabídka? Pokud ano, přečtěte si více informací uvedených níže. 

Náplň práce 
- příprava laboratorních úloh (příprava roztoků, pomůcek a logistická podpora) 
- zajištění chodu a správa laboratoře a praktik 
- obsluha a základní údržba laboratorních pomůcek a zařízení (kontrola a objednávka 

servisu) 
- zajištění nákupu laboratorního materiálu a ochranných pomůcek pro potřeby laboratoře 
- příprava vzorků k analýzám, samostatné provádění analýz a jednoduchých měření 
- zpracování prvotních výsledků do tabulek a grafů, technická pomoc při přípravě grantových 

zpráv a publikací 
- zvyšování kvalifikace samostudiem odborné literatury 

Požadavky 
- VŠ/SŠ s maturitou v oboru biochemie, chemie 
- schopnost chemického uvažování, manuální zručnost, pečlivost, zodpovědnost a 
spolehlivost  
- schopnost ovládat a pečovat o laboratorní přístroje 
- schopnost samostatného rozhodování i týmové práce 
- znalost práce na PC a v MS Office 
- vysoké pracovního nasazení 
- ochota učit se nové věci 

Nabízíme příjemné pracovní prostředí a atmosféru, pružnou pracovní dobu, zaměstnanecké 
benefity (5 týdnů dovolené, stravenky, možnosti kurzů AJ, využití rekreačních zařízení UK), 
možnost rozvoje a osobního růstu. 

Uvažovaný nástup: květen-září 2015 na 100% pracovní úvazek 

Mzda: 15 – 25 000 Kč měsíčně (dle Mzdového předpisu UK) plus osobní ohodnocení 

Místo výkonu práce: Katedra biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 
Hlavova 2030/8, Praha 2, 128 43  (www.natur.cuni.cz/chemie/biochem) 

Strukturovaný životopis, motivační dopis a kopii dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání 
zasílejte na e-mail biochem@natur.cuni.cz, v předmětu uvádějte PŘIHLÁŠKA NA POZICI 
LABORANT/LABORANTKA. 
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