
 

 

Jste nebo chcete se stát analytickým chemikem? 

Připojte se k nám! 

 

 

JAKÁ BUDE VAŠE HLAVNÍ PRACOVNÍ NÁPLŇ? 

• UPLC-MS/MS, HPLC-FLD, HPLC-UV/VIS/PDA, HPLC-RI, IC a CE-UV 

• GC-FID a GC-ECD 

• GC-MS, GC-MS/MS a HS-GC – FID/MS 

• AFS, ICP-MS, ICP-OES 

Studoval/a jste střední nebo vysokou školu chemického, potravinářského, farmaceutického nebo 

příbuzného směru? Chcete pracovat pro stabilní nadnárodní společnost, která svou činností 

pomáhá k ochraně životního prostředí, podílí se na kontrole léčiv a pomáhá hlídat kvalitu potravin?  

Pak je pro Vás práce v ALS Czech Republic ta správná volba! 

 

Chcete se stát aktivní součástí ENVIRO, FOOD nebo PHARMA laboratoře? 

JAKÉ PORTFOLIO INSTRUMENTŮ JE VÁM BLIŽŠÍ? DEJTE NÁM VĚDĚT! 

• Měření, vyhodnocování a hodnocení výsledků analýz vzorků 

• Servis a běžná údržba instrumentů 

• Administrativní činnost spojená s měřením a vyhodnocováním vzorků, reporty výsledků 

• Spolupráce s validačními specialisty při zavádění nových metod 

• Spolupráce se supervizorem sekce a celým týmem v dalších oblastech činnosti sekce 

• Práce v jednosměnném nebo i ve dvousměnném provozu 

• Spolupráce na zabezpečení systému kontroly kvality a na zaškolování nových kolegů 



 

V případě zájmu, prosím, zašlete profesní životopis na HR oddělení 
Lívia Pošíková livia.posikova@alsglobal.com, +420 737 992 113 

 

 

 

V současnosti nabíráme nové kolegy do týmů Enviro, Food i Pharma. 

• Dokončené SŠ/VŠ vzdělání chemického, potravinářského, farmaceutického nebo 

podobného směru 

• Dobrá znalost pracovní instrumentace – výhodou 

• Zkušenost z akreditované laboratoře – výhodou 

• Flexibilita, ochota učit se novému – radost z každodenní práce v laboratoři 

• Pečlivost, spolehlivost, samostatnost a týmovost (umíte pracovat nejen samostatně, ale i v 

týmu) 

• Znalost AJ písmem aktivně 

• Práce s PC pro Vás není překážkou 

• Umíte nést za svá rozhodnutí zodpovědnost 

• Umíte se zeptat, když sami nevíte 

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT 

• Zázemí mezinárodní prosperující společnosti 

• Přátelský kolektiv a týmovost 

• Zajímavou práci na moderních přístrojích 

• Moderní pracovní prostředí v akreditované laboratoři 

• Platové podmínky odpovídající dané pozici + osobní ohodnocení 

• Možnost kariérního růstu  

• 5 týdnů dovolené 

• Stravenkový paušál 

• Penzijní připojištění 

• MultiSport karta (pro Vás i Vaše blízké) 

• Zvýhodněný telefonní tarif 

• Vzdělávání na pracovišti i mimo něj (kurzy, školení, e-learning) 

• Možnost účastnit se firemních akcí a večírků 

• Snadná dostupnost na pracoviště – linka metra B (Vysočanská) 

• Pracovní smlouvu na dobu neurčitou 

 

CO BYSTE MĚLI MÍT A UMĚT? 

mailto:livia.posikova@alsglobal.com

