
 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

Výzkumný pracovník – analytický chemik 

Pracovní náplň 

• Práce v analytické laboratoři se zaměřením na organickou analýzu 

• Měření, vyhodnocování a interpretace výsledků 

• Přímá odborná komunikace se zákazníky (z ČR i zahraničí) 

• Vývoj nových analytických metod, jejich validace 

• Spoluřešení výzkumných úkolů 

• Analýza vzorků v systémech jakosti SLP, SVP 

• Servis a běžná údržba analytických systémů 

• Spolupráce s kolektivem spolupracovníků s vysokou mírou inovativnosti a flexibility 

Požadujeme 

• VŠ vzdělání chemického směru, specializace na analytickou chemii 

• Znalosti z oblasti separačních technik výhodou 

• Uživatelská práce na PC, MS Office, statistické metody 

• Pečlivost, spolehlivost, samostatnost a schopnost tvůrčího řešení problémů 

Nabízíme 

• Jistota stabilního zaměstnání v prosperující společnosti 

• Možnost osobního rozvoje a profesního růstu 

• Samostatnou tvůrčí práci na moderních analytických systémech 

• Flexibilní uspořádání pracovní doby 

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

• 5 týdnů dovolené 

• Příspěvek na penzijní připojištění až do 950 Kč/ měsíc 

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

• Zvýhodněné mobilní tarify pro zaměstnance a jejich blízké 

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

Místo pracoviště  Pardubice - Rybitví 
Pracovního vztah   pracovní smlouva 
Úvazek   práce na plný úvazek 
Požadované vzdělání   Vysokoškolské vzdělání chemického směru 

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