
  

České Centrum Fenogenomiky (CCP) 
při Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR, v.v.i., 

součást projektu BIOCEV, 
hledá 

techniky a techničky do histopatologické laboratoře 
 
České Centrum Fenogenomiky (CCP), člen mezinárodních konsorcií IMPC a Infrafrontier, hledá 
motivované a zodpovědné kandidáty a kandidátky pro technické pozice v histopatologické 
laboratoři  
 
Náplň práce: 

- Provádění nekropsií 
- Příprava a zpracování vzorků metodami parafinové a kryo- histologie 
- příprava chemikálií a barvicích roztoků 
- základní, speciální histologická a imunohistochemická (BF a IF) barvení tkání a buněk 
- spolupráce při přípravě a provádění experimentů v oblasti histopatologie 
- zpracování získaných dat 
- obsluha a běžná údržba laboratorních přístrojů 
- další pracovní činnosti dle pokynů přímých nadřízených 

 
Požadujeme: 

- Minimálně středoškolské vzdělání přírodovědného, veterinárního nebo medicinského 
směru 

- Zdravotní způsobilost pro laboratorní práci, ochotu pracovat s laboratorními zvířaty 
(myš, potkan) 

- Zájem učit se novým věcem a dovednostem 
- Pracovní znalost anglického jazyka (denní komunikace se zahraničními vědci, užívání 

standardizovaných protokolů a manuálů v angličtině) 
- Znalost práce s kancelářským a databázovým software 

 
Nabízíme: 

- pracovní příležitost v mezinárodním prostředí špičkového vědeckého centra 
- možnosti profesního růstu a dalšího vzdělávání v oboru vč. jazykových kurzů 
- zajímavé platové ohodnocení 
- pět týdnů dovolené (+ 3 „sick-days“)   a standardní spektrum benefitů nabízených na 

ÚMG (stravenky, příspěvek na sport / kulturu / penzijní pojištění a další) 
 

Výhodou jsou zkušenosti s prací v histopatologické laboratoři, s experimenty se zvířaty, 
studijní/pracovní pobyt v zahraničí a platné osvědčení pro práci s laboratorními zvířaty. Pozice 
je však vhodná i pro absolventy/ky. 



  
Pracovní poměr je na dobu určitou (12 měsíců) s předpokladem následného prodloužení. 
Nástup je možný okamžitě. Místo výkonu práce je budova CCP centra BIOCEV ve Vestci u Prahy. 
 
Žádosti o zaměstnání a životopis (oba dokumenty v angličtině!) prosím zasílejte na adresu 
libor.danek@img.cas.cz. Na uvedený email nebo telefon 325 873 246 se můžete obracet 
s případnými doplňujícími dotazy. 
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