
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Výzkumný ústav organických syntéz a.s. 
Rybitví č.p. 296 
533 54 Rybitví 

CZECH REPUBLIC 

Phone: +420 466 823 300  
Fax: +420 466 823 900 

e-mail: vi@vuos.com 

homepage: www.vuos.com 

Registered:  
Regional Court Hradec 

Králové CZ: No B-1033, 

VAT-ID-No. CZ 60108975 

 

Výzkumný ústav organických syntéz, a. s., výrobní a výzkumná společnost pro oblast aplikované organické chemie 
a toxikologie v České republice, významný český výrobce kvalifikované chemie a meziproduktů pro farmaceutický průmysl, 
dceřiná společností Synthesia, a.s. a zároveň člen koncernu AGROFERT, a. s. hledá vhodného kandidáta na pozici 

Projektový manažer 

Pracovní náplň 

• Vyhledávání nových kontaktů a obchodních příležitostí  

• Jednání se zákazníky prostřednictvím videokonferencí a během služebních cest (možnost cest po Evropě a do USA) 

• Péče o stávající zákazníky, zajišťování a koordinace zakázek, příprava návrhu smluv 

• Práce v perspektivní a rychle se rozvíjející oblasti – testování zdravotnických prostředků a chemických látek 

• Hledání nových příležitostí pro další rozvoj firmy v dané oblasti 

• Otevřenost k uplatnění nových nápadů a pro seberealizaci 

• Spolupráce s relativně malým kolektivem spolupracovníků s vysokou mírou inovativnosti a flexibility 

• Možnost dalšího rozvoje, vzdělávání a profesního růstu 

Požadujeme 

• Odpovídající vzdělání (chemie, farmacie, toxikologie) výhodou 

• Aktivní znalost AJ podmínkou - minimální úroveň B2 

• aktivní přístup, odpovědnost, samostatnost, organizační a komunikační schopnosti 

• Řidičský průkaz skupiny ’B’ 

• Uživatelská práce na PC, MS Office 

Nabízíme 

• Mzda po zapracování až 40 – 45 tis. Kč včetně bonusů  

• Flexibilní uspořádání pracovní doby, možnost zkráceného úvazku  

• Samostatná tvůrčí práce  

• Mobilní telefon, notebook 

• Odpovídající finanční ohodnocení s motivační složkou mzdy 

• Jistota stabilního zaměstnání v prosperující společnosti 

• Teplé obědy za 19 Kč (v ceně: hlavní jídlo, polévka, dezert/ salát) 

• 5 týdnů dovolené 

• Příspěvek na penzijní připojištění až 950 Kč/ měsíc 

• Cafeterie ve výši 5.000 Kč/rok, karta MULTISPORT za 620 Kč/měsíc 

• Zvýhodněné mobilní tarify pro zaměstnance a jejich blízké, zvýhodněné rekondiční a zážitkové pobyty. 

• Možnost dalšího vzdělávání (např. kurzy anglického jazyka, odborného vzdělávání a další) 

Místo pracoviště  Pardubice - Rybitví 
Pracovního vztah   pracovní smlouva 
Úvazek   práce na plný úvazek 

Kontakt: Výzkumný ústav organických syntéz a.s., Rybitví č.p. 296, 533 54 Rybitví, personalistika@vuos.com. 
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