
Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. 
 

Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. je společnost, která na trhu figuruje 30 let. Hlavní 
náplní činnosti společnosti je výzkum, vývoj, zkušebnictví, environmentální a standardizační 
činnost v oblasti výroby a užití cementu, vápna a vápence, sádry a jiných hydraulických pojiv 
a maltovin. Podílíme se na projektech tuzemských i zahraničních partnerů. V našich 
laboratořích nabízíme kompletní řešení pro testování stavebních hmot. Našimi zákazníky jsou 
přední hráči na trhu cementu, vápna a dalších stavebních materiálů. 

Do našeho týmu hledáme kolegu / kolegyni na pozici 

Výzkumný pracovník 

Náplň Vaší práce: 
• aplikovaná laboratorní a výzkumná činnost v oblasti stavebních materiálů, jejich 

technologií a životního prostředí 
• samostatná i týmová práce na projektech a výzkumných aktivitách 
• spolupráce při řešení dotačních projektů aplikovaného výzkumu 
• samostatné vypracování výzkumných zpráv a zpracování výsledků 
• prezentace výsledků na domácích i zahraničních konferencích 

 
Požadujeme: 

• středoškolské vzdělání zaměřené na chemii, materiálové inženýrství, stavební a 
příbuzné obory 

• analytické a technické myšlení, manuální zručnost, pečlivost 
• dobrá znalost anglického jazyka (B1) 
• řidičský průkaz skupiny B 

 
Nabízíme: 

• práci ve stálém, zkušeném a vysoce profesionálním kolektivu 
• nekorporátní, neformální prostředí 
• zajímavou a různorodou práci v laboratoři 
• tuzemské a zahraniční pracovní jednání 
• možnost podílet se na vypracování českých a evropských norem 
• spolupráce se špičkami oboru materiálového inženýrství 
• možnost kariérního růstu 
• pracovní poměr na dobu neurčitou 
• odpovídající platové ohodnocení s možností budoucího růstu 
• osobní ohodnocení 
• 5 týdnů dovolené 
• sick days 
• příspěvek na stravování 
• mobilní telefon 
• účast na odborných seminářích, vzdělávacích kurzech a školení 
• firemní akce 

 
 
  



Informace o pozici: 

Místo pracoviště: Na Cikánce 614/2, Praha - Radotín 

Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek 

Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou 

Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva 

Plat: 25000 - 35000 Kč/měsíc 

Benefity: Mobilní telefon, Příspěvek na stravování, 
Dovolená 5 týdnů,  
Školení, Vzdělávací kurzy, 
Zdravotní volno/sickday,  
Účast na tuzemských a zahraničních 
konferencích 

Požadované vzdělání: Středoškolské   

Požadované jazyky: Čeština (Výborná),  
Angličtina (Středně pokročilá) 

 


