
 
 
Pražské služby, a.s.,  

stabilní, spolehlivý a moderní zaměstnavatel pečující nejenom o město (svoz, sběr a 
energetické využívání odpadu, údržba komunikací v hlavním městě Praze), ale i o své 
zaměstnance. 

V současné době obsazujeme pozici: 
 

SMĚNOVÝ LABORANT  
V PROVOZNÍ LABORATOŘI 

 
 
Za co budete zodpovídat 
 Za laboratorní rozbory zaměřené na kontrolu kotelních vod, páry a vápenných suspenzí 
 Za rozbory provozních chemikálií a určování jejich dávkování 
 Za odběr vzorků ve stanovených časových intervalech a jejich následný rozbor 
 
Co od Vás očekáváme 
 SŠ/SOU – obor chemie, praxe vítána, ne však podmíněna 
 Prokazatelnou znalost chemického názvosloví a chemických výpočtů  
 Uživatelskou znalost práce na PC a znalost MS Office 
 Možnost práce přesčas 
 Pečlivost, spolehlivost, samostatnost, týmovost a smysl pro detail 
 
Co Vám za to nabízíme 
 Zázemí stabilní společnosti a práci v příjemném kolektivu v Praze 10 (Průmyslová 615/32) 
 Roční dosažitelnou průměrnou mzdu až 428 000 vč. odměn a příplatků 
 Benefity v roční výši až cca 36 000 (navyšování v průběhu prvního roku), např.: 

o Příspěvek na penzijní připojištění 
o Stravenky v hodnotě 160 Kč (stravenky nebo stravenková karta) 
o Příspěvek na kartu Multisport 
o Flexipassy (volnočasové aktivity nebo oblast zdraví) 
o Zvýhodněný tarif od mobilního operátora 

 Týden dovolené navíc (celkem 5 týdnů) 
 Práci na plný úvazek (37,5 hod týdně), pracovní dobu 6,00 – 18,00 hod. (krátký x dlouhý 

týden) 
 Vzdělávání  
 
Pokud jste při čtení dospěli až k této části, patrně Vás naše nabídka zaujala.  
Je-li Váš profil totožný s našimi požadavky a očekáváními, neváhejte a pošlete nám na email. 
adresu: personalni@psas.cz stručný text, který nás přesvědčí o Vašem zájmu a přehledný a 
srozumitelný životopis, který nás přesvědčí o Vašich zkušenostech a praxi. 

Bližší informace můžete získat u vedoucí laboratoře 
Ing. Andrea Cejpková, tel. 284 098 882, mobil: 605 236 011 
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