
 

Centrum HiLASE (High-average power pulsed lasers) je zaměřeno na technologický vývoj nové generace diodově 

čerpaných laserů (DPSSLs) určených pro využití v průmyslu a ve vědě. Technologie HiLASE mění zavedené způsoby 

v řadě průmyslových oborů od optiky, přes elektroniku a nové materiály až k medicínským aplikacím. HiLASE 

pomáhá firmám řešit jejich potřeby a problémy inovativním způsobem za použití globálně unikátních laserových 

technologií. Nabízí nejvýkonnější špičkové technologie pro každodenní průmyslové využití. 

 

Manažer/ka pro transfer technologií 
Manažer/ka pro transfer technologií určuje směr a řídí proces, jehož výsledkem je využití laserových technologií a 
souvisejících aplikací v praxi. Hledáme někoho, pro koho je propojení věděcké práce a byznysu výzva, někoho, kdo 
chce dokázat, že transfer technologíí je v našich podmínkách možný.  
 

Co Vás čeká: 
 Budete spojka mezi zákazníky a vědeckým týmem – směřovat naše komerční aktivity, identifikovat vhodné 

partnery pro komercializaci, navazovat a rozvíjet vztahy s obchodními a technologickými partnery na národní i 
mezinárodní úrovni 

 Povedete malý tým 
 Spolupráce se vzdělanými a kreativními lidmi, které baví jejich práce 
 Zpracování obchodní části zakázek souvisejících s přípravou/ realizací společných projektů, poskytováním 

služeb a zpřístupněním VaV infrastruktury 
 Cestování po celém světě a prezentace toho, co v Centru HiLASE umíme 
 
Budeme si rozumět, pokud: 

 Vás baví transfer technologií, marketingových a propagačních metod a postupů 
 Zvládnete pracovat s klienty z různého profesního a geografického prostředí a formulovat jejich požadavky 

směrem k týmům Centra 
 Hladce přepnete do angličtiny s obchodními partnery i kolegy 
 Výborně reprezentujete i prezentujete, komunikační a vyjednávací schopnosti jsou potřeba na vysoké 

úrovni 
 Je samozřejmostí samostatnost a zodpovědnost, zároveň jste týmový hráč (i v roli vedoucího) 
 Zkušenosti průmyslového prostředí jsou výhodou 

 

A co nabízíme my? 
 Možnost implementace a řízení procesu transferu technologií 
 Setkávání se s nejzajímavějšími lidmi z oboru 
 Příležitost pracovat v unikátním vědeckém centru 
 Odborné vzdělávání 
 Férového šéfa 
 5 týdnů dovolené a další zaměstnanecké výhody 

 
Za tým HiLASE se těšíme na Vaše životopisy, nezapomeňte přiložit motivační dopis a poslat na joinus@hilase.cz 
Dominika Jírová, HR Manager 
 
Prosím uvádějte vždy následující text společně s Vaším e-mailem/dopisem, abychom mohli pracovat s Vámi 
zaslanými údaji: Souhlasím, aby mé osobní údaje, zaslané FZÚ AV ČR, v.v.i. se sídlem Na Slovance 2, 182 21 Praha 8 
byly v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., použity výhradně pro účely zprostředkování zaměstnání a vedení 
databáze uchazečů o zaměstnání. Souhlas je dán na dobu jednoho roku a lze jej kdykoliv písemně odvolat.  
 
Kontakt:  

Dominika Jírová, HR Manager, Tel: +420 721 244 719, e-mail: dominika.jirova@hilase.cz 
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