Název pracovního
místa

technický pracovník IV – geochemik

Místo výkonu práce

Stráž pod Ralskem

Požadujeme
Požadované vzdělání
Další požadavky

VŠ vzdělání v oboru geochemické inženýrství, popř.
environmentální geologie či geochemie životního prostředí.
•
•
•
•
•
•
•

Náplň práce

•

•
•
•
•

Nabízíme

uživatelská znalost MS Office;
základní
orientace
v problematice
experimentálních
laboratorních prací s horninami;
samostatnost,
systematičnost,
praktické
uvažování,
kreativita, komunikační a prezentační schopnosti;
schopnost pracovat v týmu;
oprávnění k řízení vozidel skupiny B výhodou;
zkušenost s prací s geochemickým softwarem (PHREEQC,
PHAST) výhodou;
znalost AJ.
průzkumné a ověřovací práce zaměřené na monitoring
avyhodnocování ekologických zátěží zejména po těžbě
nerostných surovin, geochemických interakcí hornin a
hydrochemie podzemních vod;
zpracování a doplňování geochemické dokumentace z
průzkumných vrtů do databáze;
práce s podnikovým GIS;
pokročilé statistické zpracování dat a zpracování textových
a grafických podkladů pro projekty, výzkumné zprávy a
analýzy rizika;
rešeršní činnost k řešeným problematikám a zpracování
odborných článků a prezentací.

zázemí stabilní české společnosti;
zajímavé zaměstnání v oboru s dlouhodobou perspektivou;
možnost profesního růstu (účast na odborných seminářích,
kurzech a konferencích atd.);
• možnost rozvíjet svoje schopnosti a znalosti;
• dostatečný adaptační proces.
zaměstnanecké benefity:
• 6 týdnů dovolené;
• měsíční prémie;
• mimořádná roční odměna;
• finanční příspěvek na dovolenou;
• příspěvek na stravování;
• příspěvek na penzijní připojištění/životní pojištění.

•
•
•

Touto nabídkou DIAMO, s. p. neslibuje uzavřít ani neuzavírá žádnou smlouvu. Jakákoliv smlouva týkající se
DIAMO, s. p., pokud bude uzavřena, musí mít písemnou formu a projevy účastníků musí být na téže listině.

Nástup

1. listopadu 2019 (po dohodě lze i jiný termín).

Mzda

32 000,- Kč (po zapracování možné navýšení)

Kontakt

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem;
Ing. Ladislav Gombos, tel.: +420 487 894 330.
Životopis a motivační dopis zaslat na e-mail:
gombos@diamo.cz.

Platnost nabídky

do 30. září 2019

Touto nabídkou DIAMO, s. p. neslibuje uzavřít ani neuzavírá žádnou smlouvu. Jakákoliv smlouva týkající se
DIAMO, s. p., pokud bude uzavřena, musí mít písemnou formu a projevy účastníků musí být na téže listině.

