
 
Tajemník Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity vypisuje výběrové řízení pro ústav RECETOX na 
obsazení místa 
 
Výzkumník 
 
 
RECETOX je ústavem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, který realizuje výzkum, vývoj, výuku a 
expertní činnost v oblasti znečištění prostředí toxickými látkami a zkoumání jejich vlivu na člověka a zdraví.  
Více o nás na www.recetox.muni.cz , www.facebook.com/recetox a www.youtube.com. 
 
 
Do výzkumného týmu prof. Luďka Bláhy https://www.muni.cz/lide/15473-ludek-blaha hledáme 
pracovníka/pracovnici pro zajištění výzkumných projektových úkolů. 
 
Nabízíme pestrou práci v přátelském mezinárodním kolektivu špičkového pracoviště, flexibilní pracovní dobu, 
možnost práce na zkrácený úvazek - pozice je vhodná i pro osoby na/po rodičovské dovolené, absolventy nebo 
končící studenty. 
 
 
Náplní Vaší práce bude zejména 
Příprava a zpracování vzorků z  monitoringu cizorodých látek pro instrumentální analýzy 
Realizace experimentů ve výzkumných projektech 
Provádění analýz biochemických markerů v biologických vzorcích (kapalinová chromatografie, ELISA apod.) 
Spolupráce při zajištění technického provozu laboratoře 
 
 
Požadujeme 
Vzdělání VŠ (Mgr./Ing.) v oborech chemie, biochemie, biologie nebo příbuzných 
Zkušenosti s prací v laboratoři 
Pečlivost a svědomitost, schopnost plánování a organizace vlastního času 
AJ min. B1 pro denní komunikaci s kolegy a práci s vědeckými články   
Ochota učit se a v práci aktivně využívat nové poznatky 
 
 
Nabízíme 
Práci na HPP pro prestižní pracoviště s mezinárodním přesahem a spoluprací 
Prostor pro osobní a odborný růst, možnost realizovat se a podílet na zlepšování našich procesů 
Aktivní využití angličtiny 
 
Zaměstnanecké výhody 
6 týdnů dovolené, flexibilní pracovní doba, notebook, stravenky nebo zvýhodněné stravování v Menzách 
MU, příspěvek na penzijní spoření, slevy v kině Scala a v univerzitních knihovnách, ad. 
Místo práce v moderním pracovišti areálu Univerzitního kampusu Bohunice s dobrou dopravní dostupností 
Nástup možný ihned 
 
 
Zaujala Vás pozice a chcete se stát členem našeho centra? 
 
 
Svůj strukturovaný životopis včetně krátkého motivačního dopisu zasílejte vyplněním e-přihlášky MU níže 
nebo na e-mail:  rcx-hr@recetox.muni.cz.   
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Helclová 
 
Pokud nevyplníte e-přihlášku správně, Váš životopis se k nám nedostane. V případě problémů s vyplněním 
e-přihlášky či pochybností o správném jejím odeslání zasílejte přihlášení přímo na výše uvedený e-mail paní 
Helclové.  
 
Děkujeme a těšíme se na Vaše reakce! 
 
 

http://www.recetox.muni.cz/
http://www.facebook.com/recetox
http://www.youtube.com/
https://www.muni.cz/lide/15473-ludek-blaha

