VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK
PRO ORGANICKOU SYNTÉZU
Na základě plánovaného navyšování personálních kapacit hledáme pro naše pracoviště
v Blansku motivované uchazeče na pozici výzkumného pracovníka pro naše oddělení
Chemického výzkumu a vývoje s možným nástupem ihned.
Prosíme uchazeče, aby nám své životopisy i s fotografií vloženou do záhlaví
životopisu zasílali na adresu leona.kadlecova@synthon.com, děkujeme.
Souhlas s uchováváním osobních údajů (viz text níže) prosím uveďte do motivačního dopisu,
který je součástí žádosti o uvedené pracovní místo, najdete jej také na www.synthon.com
v textu inzerátu.
Požadavky:
•
•
•
•
•
•

VŠ chemického směru (organická chemie či technologie výhodou) - upozorňujeme
kandidáty, že tato pozice není vhodná pro absolventy oborů potravinářské chemie,
chemie životního prostředí, spotřební chemie, geochemie apod.
velmi dobré znalosti obecné a organické chemie a syntézy i experimentálních a
analytických technik (výhodou praktická znalost práce s HPLC a GC)
přehledné znalosti technologie výroby léčivých substancí
komunikativnost, týmová spolupráce, spolehlivost, pečlivost, přesnost a proaktivita,
samostatnost
anglický jazyk na dostatečné úrovni pro psaní reportů v anglickém jazyce a komunikaci
e-mailem (pokročilejší znalost anglického jazyka výhodou)
trestní bezúhonnost

Náplň práce:
•
•
•

plánování a provádění experimentální činnosti v oblasti organické syntézy
proaktivní práce v tvůrčím projektovém týmu
příprava práce a vyhodnocování výsledků v rámci svěřené části projektu

Nabízíme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zázemí stabilní nadnárodní společnosti
práci v moderně zařízených laboratořích organické syntézy s moderní instrumentací
příjemný kolektiv zaměřený na týmovou spolupráci
finanční ohodnocení v závislosti na výkonu
5 týdnů dovolené
čisté pracovní prostředí
teplé i studené nápoje na pracovišti
příspěvek na penzijní a životní připojištění
příspěvek na dojíždění
závodní stravování s příspěvkem zaměstnavatele

Vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů:
V souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, uděluji tímto
společnosti Synthon, s.r.o., se sídlem Blansko, Brněnská 32/čp.597, IČO 26158485, souhlas ke
zpracování mých osobních údajů za účelem evidence v databázi kandidátů ucházejících se o
místo ve společnosti Synthon, s.r.o. Tento souhlas uděluji společnosti do odvolání, a to v
rozsahu nezbytném k zajištění účelu tohoto souhlasu.

