
 

 
 

Odborný a technický pracovník  
pro chov laboratorních zvířat 

 

 

Kdo jsme? 

CCP (České centrum fenogenomiky) v BIOCEVu je výzkumná infrastruktura spadající pod Ústav 
molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., která zkoumá vlastnosti a funkce genů. Tyto informace jsou potom 
podkladem pro zjišťování příčin onemocnění člověka a jejich možných způsobů léčení. Pracoviště je 
vybaveno nejmodernějšími technologiemi pro bariérový chov laboratorních zvířat (myš laboratorní a 
potkan obecný) v chráněném prostředí. 
 

Koho hledáme? 

Pro zajištění chodu výzkumné infrastruktury CCP obsazujeme řadu nevědeckých pracovních pozic, 
které jsou vhodné pro všechny věkové kategorie, ženy i muže.  
 

Jaká práce na Vás čeká? 

● Pracoviště myčky: obsluha strojů na mytí chovatelského příslušenství, kompletace a příprava 
chovných nádob pro sterilizaci, obsluha nasypávače steliva, praní pracovních oděvů 
používaných za bariérou, pravidelný úklid přidělených prostor, čištění mycích strojů, obsluha 
sterilizačních přístrojů, přesuny steliva a krmiva apod. 

● Práce s laboratorními zvířaty: přestýlání klecí, krmení a napájení zvířat, drobná asistence při 
experimentech, spolupráce při provádění odborných úkonů, komunikace s vedoucími pokusů, 
práce s počítačovým programem evidujícím jednotlivá zvířata, spolupráce při importu a 
exportu zvířat, pravidelný úklid přidělených prostor apod. 

 

Co ideálně splňujete? 

● Kladný vztah ke zvířatům 
● Ochota práce v kolektivu (technický personál cca 30 osob) 
● Základní znalost práce s PC 
● Plynulá znalost českého nebo slovenského jazyka, základy anglického jazyka výhodou, ne však 

podmínkou 
● Přírodovědné vzdělání jakékoliv úrovně vítáno, není však podmínkou 
● Praxe v oboru výhodou 

 



 

 
 

Co Vám nabízíme? 

● Práce na plný / částečný úvazek / DPP (brigáda) - práce vhodná i pro studenty 
● Pracovní smlouva na dobu určitou s možností prodloužení 
● Úspěšnému uchazeči bude poskytnuto kompletní zaškolení 
● Jednosměnný pracovní provoz (7:00-15:30) 
● Nástup do zaměstnání dle dohody 
● Nástupní plat 22 000,- Kč, po zapracování / zkušební době a dle odpovědnosti 24-26 000,- Kč 
● 25 dní dovolené a 3 dny placeného indispozičního volna 
● Dostupnost MHD (zastávka linky PID 326 před areálem, další linky v docházkové vzdálenosti), 

možnost parkování přímo v areálu 
● Možnost zprostředkování ubytování v areálu ÚMG v Krči (Vídeňská 1083, 142 20 Prague 4) 

 

Jaké jsou Vaše zaměstnanecké benefity? 

● Stravenky v hodnotě 100 Kč za každý odpracovaný den 
● Příspěvek na sport / kulturu / volný čas / penzijní / životní připojištění 300 Kč měsíčně 
● Příspěvky na dětskou rekreaci 
● Příspěvek na očkování proti chřipce 
● Mimořádné odměny dle možností rozpočtu instituce 
● Závodní stravování Perfect Canteen 
● Firemní školka Ještěrka 
● Možnost využití sportovišť, ubytovacích zařízení a jazykových kurzů Akademie věd 
● Výhodné telefonní tarify Vodafone 
● Možnost využívat zaměstnanecké licence softwaru Windows i pro domácnost 

 

Jak nás kontaktovat? 

● Na Vaše životopisy se budeme těšit na adrese pavla.reznickova@img.cas.cz. Posílejte nám je 
do 31.10.2019. Nejpozději do 3 pracovních dnů se Vám ozveme.  

● Inzerát najdete též na portálu jobs.cz - můžete odpovědět prostřednictvím něj. 
● Při nejasnostech se na nás neváhejte obrátit. Kontaktní osobou je MVDr. Pavla Řezníčková s 

telefonním číslem 325 873 266. 
● Místo výkonu práce je CCP v kampusu BIOCEV, Průmyslová 595, 252 50, Vestec (Praha - západ). 
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