ALS Czech Republic, s.r.o. je součástí ALS Laboratory Group, nadnárodní korporace
poskytující služby v oblasti chemických, radiochemických, biologických a

Požadavky:
VŠ chemického nebo příbuzného směru, případně v oblasti analýzy

fyzikálních analýz s vedoucím postavením na lokálním trhu.

·

V současné době hledáme posilu do laboratoře v České Lípě (Bendlova 1687/7).

·

Zkušenost s radiologickými technikami výhodou

·

Zkušenosti s vedením týmu výhodou

životního prostředí

·

Pečlivost, spolehlivost, samostatnost, komunikační schopnosti, odolnost
vůči stresu

SUPERVISOR LABORATOŘE RADIOCHEMIE
Náplň práce:
·

Organizace a řízení sekce, která zajišťuje analýzy radiologických metod ve
vzorcích životního prostředí po odborné a personální stránce

·

Koordinace pracovníků sekce (6 lidí) s cílem zajistit plnění požadavků na
analýzy vzorků a na pracovní výkon, vytíženost a rozvoj pracovníků

·

Shromažďování podkladů potřebných pro zajištění nutných investičních a

·

personálních zdrojů, aktivní účast na realizaci definovaných potřeb
Administrativní činnost spojená s řízením sekce dle ČSN EN ISO/IEC 17025

·

Vývoj nových metod sekce a zefektivňování stávajících metod

·

Zajišťování odborné a technické pomoci klientskému servisu

·

Motivace a zaškolování nových pracovníků

·

Schvalování výsledků a řešení neshod sekce

·
·

Spolupráce se supervizory dalších sekcí laboratoře
Spolupráce na systému kontroly kvality a na zaškolování nových pracovníků

·

Zodpovědnost za dodržování systémů kvality a bezpečnosti práce

·

Pozitivní osobnost hledající řešení, orientace na zákazníka

·

Týmový hráč

·

Komunikativní znalost AJ

·

Znalosti práce na PC

Nabízíme:
·

Zázemí prosperující mezinárodní společnosti

·

Platové podmínky odpovídající dané pozici

·
·

Zajímavou práci na moderních přístrojích

Zaměstnanecké výhody – 5 týdnů dovolené, stravenky, bonusy, penzijní
připojištění, osobní ohodnocení, Multisport apod.

·

Nástup ihned na dobu neurčitou nebo dle dohody

V případě zájmu zašlete prosím Váš profesní životopis na HR oddělení – Markéta
Hinaisová, marketa.hinaisova@alsglobal.com.
Případné dotazy ráda zodpovím na tel: 284 081 763.
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