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i2L Research Europe s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa  

 
 

Laborant/ka – Technik/Technička 

na dobu neurčitou 

 

Požadujeme: 

• ukončené vysokoškolské vzdělání přírodovědného, medicínského nebo zemědělského 

směru 

• aktivní znalost češtiny a anglického jazyka (schopnost porozumět anglicky psané 

metodice je nutnou podmínkou) 

• uživatelská znalost práce na PC (MS Word a Excel) 

• spolehlivost, důslednost 

• schopnost týmové spolupráce 

• ochotu učit se novým věcem 

• trestní bezúhonnost  

• řidičské oprávnění sk. B, aktivní řidičské dovednosti 

 

Za výhodu považujeme: 

• zkušenost s prací v provozu s řízenou kontrolou kvality (ISO, SVP/GMP, GCP, GLP, 

GEP apod.) 

• znalost práce ve statistickém softwaru 

• zkušenosti s týmovou prací v laboratoři 

• časovou flexibilitu 

 

Nabízíme: 

• perspektivní a zajímavou práci v oblasti testování účinnosti biocidních přípravků a 

přípravků na ochranu rostlin a jejich vlivu na necílové organismy (ekotoxikologie)  

• práci ve vybavené laboratoři i v terénu  

• možnost dalšího vzdělávání a odborného rozvoje v rámci mezinárodní společnosti 

• plný pracovní úvazek na dobu neurčitou  

• nástupní plat 21 000 Kč  

• Firemní benefity jako např. Sick leave, neomezený mobilní tarif aj.  
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Charakteristika vykonávané práce: 

• práce převážně s bezobratlými živočichy a rostlinami v laboratoři, skleníku a terénu  

• administrativní činnost, kalibrace měřících přístrojů 

 

 

Pracovní úvazek: plný  

Předpokládané datum nástupu: 01.08.2020 (možno i dříve) 

Místo výkonu práce: i2L Research Europe s.r.o., Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice. 

 

Nabídky se strukturovaným životopisem v anglickém jazyce doručte do 30.6.2020  

na adresu: i2L Research Europe s.r.o., Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice  

nebo elektronicky na email: pavel@i2lresearch.com  

 
Poučení: 

Zasláním životopisu uchazeč/ka souhlasí se zpracováním a uchováním jeho/jejích osobních údajů nanejvýše na 

dobu jednoho roku nebo do doby písemného odvolání. Potvrzuje, že je seznámen/a se svými právy týkajícími se 

přístupu k informacím a jejich ochraně podle platné legislativy. 

 

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, 

které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.  

 

i2L Research Europe s.r.o.  si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného kandidáta. 

 

i2L Research Europe s.r.o.  si vyhrazuje právo ozvat se pouze vybraným uchazečům do užšího kola výběrového 

řízení.  

 

 

Předpokládaný termín pohovorů s vybranými uchazeči je první polovina července 2020. 

 

Kontakt: 

RNDr. Pavel Foltan, Ph.D. 

Lipová 1789/9 

370 05 České Budějovice  

Česká republika 

 

Email: pavel@i2lresearch.com 

 


