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Analytik špecialista 

 
Popis pozície 
 

MIKROCHEM spol. s.r.o., je Slovenská, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť so zameraním na 

výrobu, výskum a vývoj nových aktívnych farmaceutických zložiek nového lieku a liečiv, ktoré 

môžu zachrániť životy a mať pozitívny dopad na spoločnosť. Poskytujeme taktiež čisté chemikálie 

a medicínske produkty. Pre zaistenie všetkých týchto činností potrebujeme veľmi skúsený, 

samostatný, flexibilný a spoľahlivý tím, ktorý nám pomôže udržať vysoký kredit u našich 

zákazníkov za dobu svojej viac ako 30 ročnej existencie. 

 

Náplň práce: 
 

- Vývoj a validácia analytických metód, ich zavádzanie na rutinné merania. 

- Dokumentácia v režime SVP/GMP (Správna výrobná prax). 

- Analýzy rutinných a výskumných vzoriek farmaceutického charakteru. 

- Kvalifikácie a kalibrácie prístrojov a zariadení na oddelení QC (Kontrola kvality) 

 

Požadujeme: 

 
- Vysokoškolské vzdelanie chemického alebo farmaceutického zamerania, poprípade 

príbuzné odbory  

- Prax v analytickom laboratóriu, vo výskume alebo na úseku kvality minimálne 3 roky 

- Skúsenosť s obsluhou a údržbou GC a HPLC technikou 

- Znalosť práce v MS Office 

- Anglický jazyk na dobrej úrovni. Nutná znalosť odbornej AJ 

- Iniciatíva, pracovitosť, dôslednosť, manuálna zručnosť, samostatnosť, zodpovednosť, 

schopnosť flexibilne reagovať na zmeny, odolnosť voči stresu, tímový duch 

 

Ponúkame: 
 

- Práca na HPP 

- Atraktívne pracovné prostredie 

- Skrátenú pracovnú dobu v piatok 

- Príspevok 55% na stravu na pracovisku 

- Firemné vzdelávanie zamestnancov 

- Odmeny za úspešne registrované produkty 

- Adekvátne mzdové ohodnotenie podľa skúsenosti kandidáta (od 1300 Eur brutto) 

 

Kontakt: 
V prípade, že Vás ponúkaná pracovná pozícia zaujala, zašlite svoj štruktúrovaný životopis na 

adresu alexandra.abelova@mikrochem.sk a zároveň na adresu veronika.zwicklova@mikrochem.sk 


