
 

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 Pro zajištění provozu a dalšího 

rozvoje výzkumného a vývojového Centra HiLASE v Dolních Břežanech hledáme nového člena týmu: 

 

Technik budovy 
Vaší náplní práce bude: 

 
Obecná údržba budovy areálu 

Provoz a kontrola technického zařízení budovy 

Preventivní a běžná údržba technických zařízení dle provozních předpisů 

Spolupráce s dodavateli služeb, kontrola dodaných zakázek a dodávek náhradních dílů 

Zajišťování dalších činností spojených s údržbou budovy dle delegované pravomoci a odpovědnosti určené 

nadřízeným 

 

Jste náš člověk, pokud splňujete následující:  

 Máte ukončené středoškolské vzdělání technického směru – strojní, nebo elektro 

 MS Office 

 Umíte číst technické výkresy a schémata 

 Manuální zručnost – údržba a instalace zařízení 

 Základně se domluvit anglicky i s našimi zahraničními kolegy 

 Řidičský průkaz skupiny B 

 Zkoušky na vyhlášku 50/1978 Sb. výhodou 

 

Co je podstatné: Odpovědnost za dobře vykonanou práci, flexibilita – ochota pracovat zejména v nestandardní 

pracovní dobu (pozdní odpolední hodiny, víkendy) 

 

Pozice je vhodná i pro spolehlivého studenta či důchodce. 

 

Nástup: ihned 

Podmínky: Smlouva na DPP, 170,-/h 

Kontaktní osoba: Dominika Jírová, dominika.jirova@hilase.cz, Mobile:   (+420) 721 244 719 

 

Mgr. Dominika Jírová 
HR Manager 

 
HiLASE Centre 

Institute of Physics ASCR, v.v.i. 

Za Radnicí 828, 25241 Dolní Břežany, Czech Republic 

 
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.  
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