Superlasery pro skutečný svět – to je hlavní poslání laserového Centra HiLASE. Nachází se v Dolních Břežanech u
Prahy a je součástí největšího ústavu Akademie věd České republiky, Fyzikálního ústavu AV ČR (FZÚ). Jeho
mezinárodní tým se zabývá vývojem laserových technologií pro high-tech průmysl. Výzkumné centrum je nositelem
prestižního projektu HiLASE Centre of Excellence historicky první výzvy programu Evropské komise Horizon 2020
„WIDESPREAD Teaming“. Pro zajištění provozu a dalšího rozvoje výzkumného a vývojového Centra HiLASE v Dolních
Břežanech hledáme nového člena týmu:

TECHNIK LASERU
Skupina multi-slabových laserů
Hledáme vhodného kandidáta, který bude zabezpečovat provoz prototypu kilowattového laseru Bivoj (100 J @ 10 Hz).
Jde o v současnosti nejvýkonnější vysokoenergetický laser na světě a na HiLASE je používán k uživatelským
experimentům.

Profil pracovní pozice
Technik laseru bude vykonávat práci v centru HiLASE v Dolních Břežanech a bude zodpovědný za provoz laseru Bivoj.
Jeho každodenní spuštění, seřízení, kontrolu provozu a dodání svazku uživatelům. Práce začne 3 měsíčním školením.

Náplň práce:









Pozice je vhodná pro absolventy.
Popis pracovní náplně
Obsluha technologie chlazení kapalným dusíkem
Obsluha technologie chladící vody
Obsluha laserového systému
Řešení běžných závad systému
Vedení provozního deníku
Komunikace s uživateli laseru

Požadujeme:
Bakalářský titul v oboru fyziky nebo laserové techniky (magisterský titul preferován).
Dobrá znalost Anglického jazyka – jedná se o pracovní jazyk pro schůzky, jednání apod.
Odpovědnost
Pečlivost
Výhody: Zkušenost s provozem laserů





Vaší odměnou bude:





Skvělá práce v unikátním vědeckém centru
5 týdnů dovolené, 5 Sick days, flexibilní pracovní doba a další benefity
Kreativní mladý kolektiv, společné akce, teambuildingy
Místo s týmovým duchem, kde je radost pracovat

Našli jste se v tom? Zašlete prosím na email joinus@hilase.cz motivační dopis v anglickém jazyce a strukturovaný
profesní životopis v češtině a angličtině.

Prosím uvádějte vždy následující text společně s Vaším e-mailem/dopisem, abychom mohli pracovat s Vámi zaslanými údaji:
Souhlasím, aby mé osobní údaje, zaslané FZÚ AV ČR, v.v.i. se sídlem Na Slovance 2, 182 21 Praha 8 byly v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., použity výhradně pro účely zprostředkování zaměstnání a vedení databáze uchazečů o zaměstnání. Souhlas je dán na
dobu jednoho roku a lze jej kdykoliv písemně odvolat.

Kontakt:
Olga Lakomá, HR Generalist

Tel: +420 702 086 170; e-mail: lakoma@fzu.cz

