
 

Česká informační agentura životního prostředí vypisuje výběrové řízení na pozici 
Výzkumný pracovník oddělení odpadového a oběhového hospodářství 

 
Popis práce 

 Výzkum a aplikace vědeckých poznatků při vývoji nových postupů a metod v odpadovém a 
oběhovém hospodářství 

 Psaní odborných článků a publikací 
 Prezentace výsledků na odborných konferencích 
 Spolupráce na dalších aktivitách a projektech oddělení, zejm. na projektu Centrum 

environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální 
bezpečnost v rámci Programu Prostředí pro život 
 

Co od Vás očekáváme: 
 VŠ vzdělání technického nebo přírodovědného směru (vhodné pro absolventy, doktorandy 

apod.) 
 Pečlivost, spolehlivost a bezúhonnost 
 Dobré komunikační dovednosti pro komunikaci s vedením projektu 
 Znalost MS Office, schopnost samostatné tvorby článků, publikací apod. 
 Znalost anglického jazyka 
 Praxe nebo alespoň zkušenost v oblasti VaVaI 
 Přehled publikační činnosti s důrazem na recenzované publikace (zvláště kvitovány budou 

výstupy v databázích WoS či Scopus) 
 Orientace v dotačních programech národních a mezinárodních projektů (TAČR apod.) výhodou 
 Zájem o problematiku ŽP 

 
Nabízíme: 

 Plný pracovní úvazek, smlouvu na dobu určitou 
 Nástup dle dohody 
 Zaměstnanecké benefity: pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování 
 Odměňování podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. a zákoníku práce č. 262/2006 Sb. osobní 

ohodnocení, projektový příspěvek 
 Mimořádné mzdové ocenění za splnění plánovaných úkolů 
 3 dny zdravotního volna 
 Možnost spolupráce na dalších projektech a výzkumných záměrech CENIA 
 Pracoviště – Praha 10 

 
Životopis a krátký motivační dopis prosím posílejte na e-mail: hr@cenia.cz 
 
Upozorňujeme, že zasláním životopisu souhlasíte se zpracováním a uchováním veškerých osobních údajů, které poskytujete společnosti Česká 
informační agentura životního prostředí se sídlem Moskevská 1523/63, Praha 10, 100 10, IČO: 45249130. Osobní údaje budou zpracovány v 
souladu se zákonem 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Tyto údaje se poskytují výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání. 
Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. 


