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Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (dále ÚSKVBL) 

vyhlašuje výběrové řízení na pozici laboranta/ky 

Pracovní poměr na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou 

Požadavky: 

Vzdělání:  

Střední odborné vzdělání s maturitou v oboru chemie nebo farmacie 

Praxe v laboratoři analytické chemie výhodou 

Zkušenosti s chodem akreditované laboratoře výhodou 

Základní znalost angličtiny výhodou 

 

Ostatní požadavky:  

Práce na PC – MS Office, zejména Word, Excel, Outlook 

Manuální zručnost 

Stručný popis náplně práce:  

Příprava vzorků a roztoků pro analýzu, obsluha pomocných zařízení – vážení, rozpouštění, 

pipetování, ředění, filtrování, odstřeďování apod. 

Obsluha analytických přístrojů – např. automatické titrátory, hustoměr, pH metr, 

spektrofotometr, disoluční aparatura, HPLC. 

Příprava protokolu o provedených zkouškách, zápis výsledků do elektronických databází 

Spolupráce s ostatními pracovníky oddělení 

Úvazek: plný 40h/týden 

Nabízíme: 

Pracovní poměr na dobu určitou – zástup za mateřskou dovolenou, rodičovskou dovolenou 

a překážek v práci na straně zaměstnance 

Nástupní plat odpovídající ohodnocení podle tabulek platů zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě  

Platová třída: 9 

Práce je zařazena v kategorii 2a neriziková 



 

 

 

 
 
 

+420 541 518 210 
Datová schránka: ra7aipu 

Hudcova 56a 
621 00 Brno-Medlánky 
Česká republika 

uskvbl@uskvbl.cz 
www.uskvbl.cz 

 

31229641/0710 
35-31229641/0710 

 2 / 2 

5 týdnů dovolené 

Příjemné pracovní prostředí 

Příspěvek na stravování/stravenkový paušál, po zkušební době a zapracování možné další 

benefity FKSP 

Přepokládaný nástup: 26.9., po dohodě i dříve 

 

Kontakt:  Ing. Hana Sedláková, personalistka 

      sedlakova@uskvbl.cz 

MVDr. Dana Pivodová, ředitelka Odboru Úřední laboratoř pro kontrolu veterinárních 

léčiv 

pivodova@uskvbl.cz 

 

Podmínky účasti ve výběrovém řízení: 

Strukturovaný životopis 

Motivační dopis  

Přihlášky je možné posílat na výše uvedené e-mailové adresy, nebo na podatelnu ÚSKVBL, Hudcova 

56a, 62100 Brno, e-mail: uskvbl@uskvbl.cz  do 15. 9. 2022. 

Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude ÚSKVBL zpracovávat osobní údaje za účelem 

výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na pozici laborant. Vaše osobní údaje 

budou zpracovány pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a 

vyhodnocení ze strany naší organizace před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracovávané 

osobní údaje patří jméno a příjmení, datum narození, bydliště, e-mailová adresa, vzdělání a dosavadní 

pracovní zkušenosti. Vaše osobní údaje budou zpracovány pouze po dobu výběrového řízení, které jistě 

nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů bude zabezpečena jejich ochrana a nebudou 

předávány žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými předpisy Vás dále 

informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší organizace, dále máte právo 

požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. S případnou stížností je 

možné se obrátit na státní dozorový úřad pro oblast ochrany osobních údajů, kterým je Úřad pro 

ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 
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