
 

Skupina ÚJV, člen Skupiny ČEZ, reprezentuje více než 60 let tradice výzkumu, vývoje,  

výroby a služeb, především v oblastech energetiky, průmyslu a zdravotnictví. 

 

Pro naší dceřinou společnost Centrum výzkumu Řež, s.r.o. hledáme novou kolegyni/ 

nového kolegu na pozici: 

 

Vedoucí pracovník VN zkušebny  

Co Vás na této pozici čeká? 
 
• Vedení vysokonapěťové zkušebny sloužící k provádění zkoušek pro vývoj a kvalifikaci  

zařízení a komponent pro jaderné aplikace (kabely, motory, ventily, …) 
• Tvorba protokolů a výstupních zpráv z měření a experimentů (v českém i anglickém jazyce) 
• Zajišťování funkčnosti přístrojů a jejich kalibrace  
• Vedení menšího týmu vědeckých a technických pracovníků 
 
Co Vám za to vše nabízíme? 
 
• Profesní rozvoj v kolektivu zkušených a do své práce nadšených kolegů 
• Zázemí a výhody spojené s působením v intenzivně se rozvíjející vědecko-výzkumné  

organizaci 
• Týden dovolené navíc (tj. celkem 5 týdnů dovolené) 
• Široká škála dalších benefitů je u nás samozřejmostí (např. poukazy Flexi Pass) 
• Možnost absolvovat jazykovou výuku za zvýhodněných podmínek 
• Stejně jako mnozí z našich sportovně založených kolegů budete moci využít pro cestu do  

práce cyklostezku, která vede z Prahy přímo k areálu pracoviště 
• Pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou 
• Členem našeho týmu se můžete stát již od příštího měsíce 
 
Jste člověk, kterého bychom rádi poznali? 
 
• Máte absolvovanou VŠ v elektrotechnickém oboru (ideálně silnoproudá elektrotechnika)  
• Vlastníte oprávnění dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., alespoň §5  
• Máte již za sebou předcházející praxi související s realizací vysokonapěťových zkoušek  
• S aplikacemi MS Office pracujete nejméně na uživatelské úrovni 
• Vaše znalost anglického jazyka je na pokročilé úrovni  
• Jste týmový hráč, který dokáže lidi kolem sebe pozitivně motivovat.  
• Svou práci vždy odvedete precizně a nebojíte se za ni převzít zodpovědnost.  
 
 
Místo pracoviště: Husinec - Řež, cca 15 min od Prahy 
 
Pokud Vás tato pozice zaujala, neváhejte zaslat Váš životopis naší Specialistce náboru  
Lucii Lukešové na emailovou adresu lucie.lukesova@cvrez.cz.  
 
Rádi Vás poznáme!   
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