
V Ý B Ě R O V É   Ř Í Z E N Í 
 

na pozici " manažer kvality laboratoře" 
 
 

Společnost EKO-VAK s. r. o., IČ: 24728756, náměstí Komenského 412 263 01 Dobříš hledá 
vhodného kandidáta na pozici "manažer kvality vodohospodářské laboratoře". 
 
Kvalifikační požadavky: 
 
- SŠ (VŠ) chemického směru nebo úzce příbuzného oboru,  
- praxe z vodohospodářské laboratoře vítána, 
- znalost práce na PC,   
- komunikační dovednosti, samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost a technický přístup, 
- základní orientace v normě ČSN EN/ISO/IEC 17 025:2018 – Všeobecné požadavky na kompetenci 
zkušebních a kalibračních laboratoří. 
 
Pracovní náplň: 
 
- výkon funkce manažera kvality laboratoře ve smyslu Příručky kvality laboratoře, 
- validace nových zkušebních metod, řešení neshodné práce, tvorba nápravných opatření, 
  vyhodnocování systému kvality, tvorba a evidence řízené dokumentace laboratoře, 
- zástup za laborantku při provádění zkušebních metod pitných, odpadních a povrchových vod. 
 
Nabízíme: 
 
- zajímavou různorodou práci v malém a mladém kolektivu, 
- úvodní výcvik pro výkon pracovní pozice, 
- profesní rozvoj (průběžné vzdělávání v oblasti formou školení a seminářů), 
- místo výkonu práce na Dobříši,  
- hlavní nebo zkrácený pracovní poměr (min 24hod týdně) s tří měsíční zkušební dobou, 
- nástup dle dohody na dobu neurčitou, 
- zaměstnanecké benefity (stravenky 100 Kč, příspěvek na dopravu do zaměstnání, pružná pracovní  
  doba dle dohody – osobní přístup), 
- služební mobilní telefon a notebook, 
- platové podmínky dle dohody s ohledem na zkušenosti, praxi a znalosti uchazeče. 
 
 
Další sdělení: 
 
Nástup možný ihned, na šikovného kolegu / kolegyni si rádi počkáme. Možná pracovní pozice pro 
absolventy. V případě, že Vás nabízená pracovní pozice zaujala, zašlete nám Váš strukturovaný 
životopis na ekovak@ekovak.cz. 
 
 
V Dobříši dne 29. 08. 2019 
 
 
Odpovědí na tento inzerát (zaslání životopisu) bere uchazeč o zaměstnání na vědomí, že v souvislosti s probíhajícím 
výběrovým řízením na konkrétní pracovní pozici, dochází ze strany společnosti EKO-VAK s. r. o. ke zpracování osobních údajů. 
Po ukončení výběrového řízení, bude dokumentace s osobními údaji uchazeče skartována. 
 
 


