Dolní Rožínka, 2022-06-16

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86
592 51 Dolní Rožínka

Nabídka pracovního místa
Název pracovního místa:

technický pracovník III – analytik

Počet nabízených míst:

1

Místo výkonu práce:

DIAMO státní podnik,
odštěpný závod GEAM,
č. p. 86,
592 51 Dolní Rožínka
provoz Chemická úpravna

Stupeň mzdového tarifu:

7.

Požadované vzdělání:
• VŠ vzdělání chemického nebo příbuzného směru,
• nebo SŠ vzdělání chemického směru a minimálně 3 roky odborné praxe.
Další požadavky:
• uživatelské znalosti práce na PC (Word, Excel),
• samostatnost, spolehlivost, pečlivost,
• analytické uvažování,
• ochota vzdělávat se,
• praxe v oblasti instrumentálních analytických praktik výhodou.
Pracovní náplň:
• analýzy pevných a kapalných vzorků,
• práce na ICP - MS, ICP – OES, XRF včetně zavádění nových metod,
• provádění validací (verifikací) zkušebních metod.
Nabízíme:
• zajímavé zaměstnání v oboru,
• pevnou pracovní dobu,
• nadstandartní zaměstnanecké benefity (dle platné kolektivní smlouvy a zásad FKSP):
- dovolená v délce 6 týdnů,
- měsíční prémie,
- mimořádná roční odměna,
- příspěvek na závodní stravování,
- odměny při pracovních a životních výročích,
- příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění.
Nástup:

1. 8. 2022 nebo dle dohody

Termín pro podání nabídky:

30. 06. 2022

DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

IČO:
DIČ:
Tel.:
E-mail:

00002739
CZ00002739
+420 566 593 111
geam@diamo.cz

Obchodní rejstřík:
Bankovní spojení:

Krajský soud Ústí nad Labem
Oddíl AXVIII, vložka 520
ČSOB, a. s.
č. ú. 8010-0803087103/0300
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Nabídka pracovního místa
technický pracovník III – analytik

Kontakt pro zájemce:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86
592 51 Dolní Rožínka
Ing. Michal Vytlačil
specialista – ved. oddělení personalistiky a mezd
📞+420 566 593 729
📱+420 603 925 088
📧 opmgeam@diamo.cz

Touto nabídkou DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínka neslibuje uzavřít ani
neuzavírá žádnou smlouvu. Jakákoliv smlouva týkající se DIAMO, státního podniku, odštěpného závodu
GEAM Dolní Rožínka, pokud bude uzavřena, musí mít písemnou formu a projevy účastníků musí být
na téže listině.
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