
 
 
 
 

 
 

Technik pro správu budovy 
Ústav molekulární genetiky přijme do odd. správy budov v areálu Biotechnologických  

ústavů v Praze 4 – Krči pracovníka na plný úvazek. 
 

 
Náplň práce 

• Technické zajištění provozu zařízení techniky prostředí (vzduchotechnika, chlazení, elektro – 
silnoproud, slaboproud – EPS, EZS, CCTV, MaR, ASŘTP) a dalších technologických zařízení pro 
vědecká pracoviště a laboratoře (výroba demineralizované vody, zdroje a rozvody 
technických plynů) 

• Každodenní kontrola provozu technologií a jejich drobná údržba 
• Obsluha dispečerského pracoviště, včetně ústředny EPS 
• Výměna filtrů ve VZT jednotkách a další drobné činnosti spojené se správou budov  
• Zajištění spolupráce s externími servisními a revizními organizacemi 

 
 Požadavky  

• Praxe v oboru „technika prostředí“ podmínkou, minimálně 3 roky 
• Vyhláška 50 výhodou 
• Komunikativnost, samostatnost, flexibilita, pečlivost 
• Základní znalost práce s PC 

 
Nabízíme 

• Zkušební doba 3 měsíce 
• Místo výkonu práce: Praha 
• Platové podmínky odpovídající dané pozici, vzdělání a praxi 
• 5 týdnů dovolené, příspěvek zaměstnavatele na závodní stravování, penzijní připojištění nebo 

multisportkartu, možnost dalšího vzdělávání 
• Možnost pracovat v prestižní vědecké instituci v příjemném areálu v Krči v menším 

přátelském kolektivu 
 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš profesní životopis na adresu bouckova@img.cas.cz.  

Předpokládaný termín nástupu ihned nebo dle dohody. 

 
Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., IČO: 68378050, 
Vídeňská 1083, Praha, Krč, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v 
souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své 
osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte 
příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, 
(iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, 
anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na 
přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že 
existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li 
důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o 
zpracování údajů společností Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., IČO: 68378050, Vídeňská 1083, Praha, Krč, poskytuje 
pověřenec pro ochranu osobních údajů JUDr. J. Oliberiusová. 
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