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i2L Research Europe s.r.o.  vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa  

 

Projektový vedoucí/ Study Director 

na dobu neurčitou 

 

Požadujeme: 

• ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu 

přírodovědného směru. 

• aktivní znalost anglického jazyka (schopnost komunikovat po telefonu s rodilým 

mluvčím je nutnou podmínkou) 

• uživatelskou znalost Microsoft Office – Word, Excel a statistického softwaru 

• spolehlivost, důslednost, koncepční a analytické myšlení 

• komunikační a organizační dovednosti, schopnost týmové spolupráce 

• ochotu učit se novým věcem 

 

Za výhodu považujeme: 

• orientaci v oblasti správné laboratorní praxe (SLP/GLP) a správné pokusnické praxe 

(SPP/GEP) či jiného provozu s řízenou kontrolou kvality (ISO, SVP/GMP, GCP 

apod.) 

• zkušenosti s vedením a realizací projektů v souladu se zásadami SPP/GEP a SLP/GLP 

popř. ISO/IEC 17025:2005. 

• znalost EPPO, OECD, EPA, WHO, BPR a TNsG směrnic v oblasti testování 

chemických látek 

• zkušenosti v oblasti rostlinolékařství, entomologie, ekotoxikologie, testování účinnosti 

produktů apod. 

• zkušenosti s týmovou prací v rámci základního či aplikovaného výzkumu 

• časovou flexibilitu 

• Řidičské oprávnění sk. B. ,  

• Osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin 

Nabízíme: 

• perspektivní a zajímavou práci v oblasti testování účinnosti biocidních přípravků a 

přípravků na ochranu rostlin a jejich vlivu na necílové organismy  

• různorodou práci ve vybavené laboratoři, ve skleníku i v terénu  

• možnost dalšího vzdělávání a odborného rozvoje v rámci mezinárodní společnosti 

• plný pracovní úvazek na dobu neurčitou, odpovídající platové ohodnocení  

• Příjemnou a přátelskou pracovní atmosféru 

• Sick days, neomezený mobilní tarif a další benefity 
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Charakteristika vykonávané práce: 

 

• práce zaměřená na realizaci získaných projektů převážně s bezobratlými živočichy a 

rostlinami  

• tvorba metodik studií dle dostupných norem, vědeckých publikací a požadavků klienta 

• zodpovědnost za metodické řízení a administraci studií, komunikaci se zahraničními 

klienty 

 

Pracovní úvazek: plný  

Předpokládané datum nástupu: 01.08.2020 

Místo výkonu práce: i2L Research Europe s.r.o., Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice. 

 

Nabídky se strukturovaným životopisem v anglickém jazyce doručte do 30.6.2020 

na adresu: i2L Research Europe s.r.o., Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice  

nebo elektronicky na email: pavel@i2lresearch.com  

 
Poučení: 

Zasláním životopisu uchazeč/ka souhlasí se zpracováním a uchováním jeho/jejích osobních údajů nanejvýše na 

dobu jednoho roku nebo do doby písemného odvolání. Potvrzuje, že je seznámen/a se svými právy týkajícími se 

přístupu k informacím a jejich ochraně podle platné legislativy. 

 

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, 

které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.  

 

i2L Research Europe s.r.o.  si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného kandidáta. 

 

i2L Research Europe s.r.o.  si vyhrazuje právo ozvat se pouze vybraným uchazečům do užšího kola výběrového 

řízení.  

 

 

Předpokládaný termín pohovorů s vybranými uchazeči je první polovina července 2020. 

 

Kontakt: 

RNDr. Pavel Foltan, Ph.D. 

Lipová 1789/9 

370 05 České Budějovice  

Česká republika 

 

Email: pavel@i2Lresearch.com 


