
VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK 
— TECHNOLOG

Co získáte?

Intelektuálně pestrou a zajímavou práci v oblasti vývoje» 
   technologií úpravy vod

» Podpora obchodních případů (technická část nabídek, příprava
   technické části projektů)

» Uplatnění v důležitém a perspektivním oboru

» Laboratorní, pilotní a poloprovozní ověření technologií
» Vypracování studií proveditelnosti a basic designu

» Vývoj, návrh, ověření a podíl na realizaci komplexní technologie
   upravující vodu nebo jiné organické i anorganické roztoky 
   s využitím elektromembránových i tlakových membránových
   procesů
» Návrh konceptů technologie včetně bilančních a návrhových
   výpočtů

Co vás u nás čeká?

 Vaším úkolem bude podílet se na vývoji komplexních postupů »
   a technologií využívajících převážně membránové technologie
   pro úpravu roztoků elektrolytů (elektrodialýza, mikrofiltrace,
   ultrafiltrace, reverzní osmóza, elektrodialýza). Příklady mohou být
   úprava a recyklace průmyslových odpadních vod, výroba
   ultračisté vody pro energetiku a polovodičový průmysl, výroba
   speciálních produktů ve farmacii a chemickém průmyslu

» Spolupráce s dalšími odděleními společnosti, které vyvíjejí 
   membrány a moduly

» Zázemí rychle se rozvíjející ryze české společnosti s vlastními
   výrobky dodávanými do celého světa
» Práci v perspektivním oboru s možností profesního rozvoje 
   a doplňování odborných dovedností
» Příjemné pracovní prostředí, moderní vybavení
» Příspěvek na firemní stravování, týden dovolené navíc, cafeterii
   Edenred, příspěvky na penzijní připojištění, telefon také 
   k soukromým účelům, odměny k pracovním a životním jubileím
» Jednosměnný provoz s pružnou pracovní dobou, free day, aj.

Služební byt» 

»  Technické myšlení a schopnost samostatné práce

»  Znalost práce na PC (Word, Excel, internet)
»  Řidičský průkaz sk. B je výhodou

Jak si vás představujeme?

 SŠ vzdělání chemického zaměření» 

»  Spolehlivost, pečlivost, zodpovědný přístup k práci

»  Výhodou laboratorní praxe 
»  Orientaci a pružnost při práci v laboratoři 

»  Dobré komunikační vlastnosti, práce v týmu

»  Základní znalost AJ




PRACUJTE V MEZINÁRODNĚ ÚSPĚŠNÉ ČESKÉ FIRMĚ  VE STRÁŽI POD RALSKEM
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606 379 882

Jsme MemBrain, výzkumná technologická společnost 
zaměřená na aplikovaný výzkum membránových 
separačních procesů, která je součástí skupiny MEGA, 
světového dodavatele elektromembránových technologií.
 


