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Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace 

Technické univerzity v Liberci 
hledá kandidáta/kandidátku na pozici: 

 

 

LABORANT/ka - CHEMIK/čka 
PRO LABORATOŘ PŘÍPRAVY NANOVLÁKEN NA 

ODDĚLENÍ APLIKOVANÉ BIOLOGIE 
 

 

Charakteristika: 

 příprava polymerních roztoků a jejich zpracování elektrostatickým zvlákňováním, 

 údržba laboratoře a vedení dokumentace 

 

Požadované dovednosti:  

 schopnost analytického myšlení, přesnost, pečlivost, samostatnost, zodpovědnost, 
 praxe v chemické laboratoři výhodou, 
 znalost anglického jazyka a schopnost pracovat s anglickým textem výhodou, 

 znalost práce s PC na uživatelské úrovni (MS Office) 

 
Požadované vzdělání:   

 ukončené SŠ vzdělání přírodovědného zaměření 

 
Pracovní poměr:   

 úvazek minimálně 80%, 

 pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2022, s možností prodloužení 

 
 
Termín nástupu: 
 

 předpokládaný termín nástupu 15.09.2020, případně dle dohody 
 
Mzdové zařazení: 

 

 mzdové zařazení B4-B6 dle Vnitřního mzdového předpisu TUL v návaznosti na odbornou praxi, 
 tarifní mzda 25 000 Kč - s možností navýšení o motivační složky podle hodnocení pracovního výkonu 

(projektové, osobní příplatky nebo odměny) 
 

Pracovní podmínky a mzdové zařazení a odměňování se řídí Pracovním řádem, Vnitřním mzdovým předpisem 

Technické univerzity v Liberci, zákoníkem práce. 

mailto:cxi@tul.cz%20%7C


 

 

 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI |Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace |Studentská 1402/2|461 17 Liberec 1 

tel.: +420 485 353 006 | cxi@tul.cz | http://cxi.tul.cz |IČ: 467 47 885|DIČ: CZ 467 47 885 

 

Nabízíme:  
 

 6 týdnů dovolené (30 dnů), 

 pružná pracovní doba, závodní stravování, 

 univerzitní mateřská školka, dětský koutek pro děti batolecího věku, 

 možnost ubytování v zaměstnanecké ubytovně, 

 příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění, jazykové kurzy ve Vnitřní jazykové škole, 

 možnost nepřetržitého kariérního rozvoje zejména v podobě účasti na seminářích, konferencích, 

workshopech, přednáškách apod. konaných přímo na TUL či mimo TUL.  

 

 

Pokud Vás naše zajímavá nabídka zaujala, zašlete nám obratem (nejdéle do 31.08.2020) 
strukturovaný životopis s kopií dokladu požadovaného vzdělání na níže uvedenou adresu nebo           

na e-mail: 

Technická univerzita v Liberci 
Personální oddělení 
Studentská 1402/2 
461 17  Liberec 1 

 
Kontaktní osoba:  Ing. Alena Šírková, Personální oddělení 

    e-mail:  volnamista@tul.cz 

 

Výběr vhodného uchazeče proběhne v prvním kole posouzením doručených listinných dokumentů, v případě 

konání druhého kola, osobním pohovorem s vybranými uchazeči. O výsledku budou všichni uchazeči 

informováni nejpozději do 30 dnů od ukončení výběrového řízení. 

Volné místo je od 03.08.2020 zveřejněno na úřední desce TU v Liberci: http://www.tul.cz/uredni-

deska/uredni-deska-tul/vyberova-rizeni-volna-mista, na portálu zaměstnanosti MPSV: 

https://portal.mpsv.cz/ a na webových stránkách Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace: 

http://cxi.tul.cz/o-nas/volna-pracovni-mista.html. 

 

Na konkrétní výsledek týkající se výběru vhodného uchazeče je možné se dotazovat prostřednictvím e-mailu  
hr.cxi@tul.cz, a to do 7 kalendářních dnů od data odeslání informace o výsledku danému uchazeči. 

 

 

CxI je držitelem ocenění HR AWARD, disponuje tedy svou vlastní OTM-R Politikou, resp. dokumentem Nábor pracovníků 
založený na principech otevřenosti, transparentnosti a zásluhových kritériích, který uchazečům zaručuje správné postupy 
CxI při výběru nejvhodnějšího kandidáta na danou pozici. Zároveň je na CxI respektováno uznávání kvalifikace dle legislativy 
v ČR, resp. dle Zákona č. 18/2004 Sb., ale také uznávání neformální kvalifikace. 
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