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„Společnost PREOL, a.s. se sídlem Lovosice, Terezínská 1214, PSČ 410 02, IČO: 26311208, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí 

nad Labem, oddíl B, vložka 1729 (dále jen „správce“), je správcem Vašich osobních údajů, což znamená, že určuje účel a prostředky zpracování osobních 

údajů, provádí zpracování Vašich osobních údajů a nese za toto zpracování odpovědnost. V případě uchazečů o zaměstnání si Vás tímto dovolíme odkázat na 

webové stránky správce, kde naleznete poučení o zpracování osobních údajů spolu se shrnutím zásad zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání.“ 

 
 

Hledáme                         VEDOUCÍ/HO LABORATOŘE   
 

Co bude Vaší prací: 
 Řízení laboratoře se zaměřením na analytickou chemii 
 Zodpovědnost za hospodaření laboratoře, oblast BOZP a PO, řízení laboratorní dokumentace dle 

požadavků ISO 9001 a 14001, GMP+, HACCP 
 Zajišťování analýz u externích laboratoří, spolupráce při provádění pravidelných auditů jakosti, kontrola a 

příprava plánů nákladů a investic, zajišťování objednávek chemikálií a režijních materiálů, zajišťování 
provozuschopnosti laboratorních přístrojů 

 Zavádění nových analytických metod 
 Garant modulu QM informačního systému SAP 
 Vedení týmu 10 laborantek a 1 technického pracovníka 
 Komunikace a spolupráce s kolegy z výroby, obchodu a technického rozvoje ale i zákazníky a dodavateli 
 

Proto byste měl(a) mít: 
 Vysokoškolské vzdělání v oboru chemie   
 Prokazatelnou praxi v oblasti analytické chemie minimálně 5 let 
 Znalost moderní laboratorní techniky, zkušebních postupů a norem, statistických metod zpracování 

analytických výsledků, znalost zásad GLP „Správné laboratorní praxe“ 
 Zkušenost se standardy ISO 14001, ISO 9001, GMP+, HACCP 
 

Ale také: 

 Praxi s vedením a řízením kolektivu, jednáním s interními i externími zákazníky 
 Organizační schopnosti, pečlivost, důslednost, samostatnost, ale také rozhodnost 
 Anglický jazyk na komunikativní úrovni 
 Velmi dobrou znalost práce na počítači (MS Office), SAP výhodou 
 Řidičský průkaz skupiny B 

 

Proč se Vám u nás bude líbit:  
 Jsme stabilní a prosperující český zaměstnavatel 
 Máme špičkově vybavenou laboratoř s nejmodernější technikou a prima, malý a přátelský kolektiv 
 Nikdo se u nás nenudí, ale práce je zajímavá a různorodá 
 Podporujeme vzdělávání a odborný růst našich zaměstnanců 
 O své zaměstnance pečujeme a nabízíme jim řadu výhod: 

flexibilní pracovní dobu, možnost využít homeoffice, více dovolené, příspěvek na dojíždění, chutné 
stravování za pár kaček přímo ve firmě, firemní cafetérii, příspěvek na penzijní připojištění, výhodné volání 
a internet, zdarma vstupy do sportovních a kulturních zařízení, spoustu firemních akcí pro zaměstnance i 
jejich rodiny  

 

Začít u nás můžete: v srpnu 2019 
 

Smlouva: na dobu určitou na 1 rok, a když se Vám u nás bude líbit a my budeme spokojeni,  

s radostí ji prodloužíme na dobu neurčitou i dříve  
 

Více Vám poví: V. Sedláková, 416 564 911,  vendula.sedlakova@preol.cz  
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