
 
 

 
 

Výzkumná infrastruktura Českého centra fenogenomiky (CCP)  
při Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.,  

rozšiřuje svůj pracovní tým, pro který aktuálně hledáme vhodné uchazeče či uchazečky na pozici: 
 

Lab manager – lab managerka 
 

 
Jaká bude náplň vaší práce? 
 

• příprava a realizace objednávek laboratorního materiálu a zajišťování servisů přístrojů vč. 
komunikace s dodavateli v ČR či zahraničí 

• vedení přehledu spotřebního a laboratorního materiálu a inventárních seznamů, 
• evidence, příjem a odesílání zásilek 
• podpora práce laboratoří (např. míchání roztoků, příprava a základní údržba přístrojů) 
• podpora managementu centra při přípravě rozpočtů a specifikací pro nákupy 
• další činnosti dle pokynů vedoucích pracovníků CCP 

 
Koho hledáme? 
 
Chtěli bychom někoho 

• s minimálně SŠ vzděláním vhodného zaměření 
• s praktickou zkušeností z práce v laboratoři se zaměřením na molekulární biologii, biochemii 

nebo obdobné 
• s praktickou znalostí práce se standardním kancelářským software a ochotou naučit se 

pracovat s dalším software (např. laboratorní informační systémy či účetní systém) 
• spolehlivého, pečlivého a schopného týmové práce 
• kdo se dorozumí anglicky s vědeckými pracovníky našeho centra a se zahraničními dodavateli 

(web, email, telefon) 
 

Vaší výhodou budou předchozí pracovní zkušenosti na obdobné pozici, přehled o trhu a dodavatelích 
laboratorního materiálu v ČR či znalost ekonomických informačních systému Verso nebo Magion 

 
Chtěli bychom upozornit, že pozice není vhodná pro absolventy či absolventky bez prokazatelné 
zkušenosti s laboratorní prací alespoň během studia a osoby bez plynulé znalosti českého nebo 
slovenského jazyka. 
 
Co vám nabízíme? 
 
Jsme špičkové mezinárodní vědecké pracoviště zabývající se všemi aspekty genetiky a fyziologie 
laboratorních hlodavců, - u nás můžete získat: 

• pracovní zkušenosti z oblasti administrace vědy a výzkumu 
• zajímavé platové ohodnocení a odměny 
• příležitost pro kariérní rozvoj 
• spektrum benefitů nabízených ÚMG (pět týdnů dovolené, ústavní školka,  stravenky, 

sickdays, jazykové kursy, příspěvek na sport/kulturu/pojištění a další) 



 
 

 
 

Nástup možný dle dohody. První pracovní smlouva je na dobu určitou na jeden rok s předpokladem 
následného prodloužení. Místo výkonu práce je v budově CCP v kampusu BIOCEV ve Vestci. 
 
Žádost o zaměstnání a životopis prosím pošlete na email libor.danek@img.cas.cz. S případnými 
dotazy se můžete obracet na telefon (+420) 325 873 246. 
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