
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL 
IČ: 71214011 

140 96 Praha 4, ul. Budějovická 7 
 

Pozice: Přírodovědní analytik            č. j.: 28600/2018-900000-405.4 

PM 909277 

(pracovní poměr na dobu určitou 1 rok) 

Platové 
zařazení: 

9. platová třída 

(Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., příloha č. 2) 

Útvar a 

místo výkonu 
práce: 

Generální ředitelství cel 

odbor 60 GŘC – Analýzy a informační podpory 

oddělení 020 GŘC – Celně technická laboratoř, DP Olomouc 

ul. Blanická 19 

772 00 Olomouc 

Pracovní 
náplň: 

- Provádí administrativní úkony spojené s příjmem, 
evidencí a likvidací vzorků; 

- Realizuje fyzický příjem a likvidaci vzorků; 

- Zajišťuje technickou podporu chodu laboratoře 
- Provádí laboratorní zkoumání a analýzy vzorků podle 

zpracovaných standardních operačních postupů a 
dalších normativních předpisů; 

- Pořizuje výsledky měření pro jejich další využití; 

- V rámci zavedeného systému kvality vede příslušné 

záznamy o měření. 

Požadavky: - úplné střední odborné vzdělání s chemickým 
zaměřením  

- standardní uživatelské znalosti v oblasti využívání 

kancelářských informačních systémů – MS Office 

- zdravotní způsobilost bez omezení pro práci 

v chemických provozech (laboratoři) 

- praxe v oboru chemický laborant 

Benefity: - po zapracování přiznání osobního příplatku 

- výkonnostní / cílové odměny 
- pružná pracovní doba (vyrovnávací období 1 kalendářní 

měsíc) 
- 5 týdnů dovolené 
- 5 dnů placeného volna 

- stravenky v hodnotě 70,-Kč (příspěvek zaměstnavatele 

činí 36,-Kč) 
- osobní účet z fondu FKSP (sport, kultura, rekreace apod.) 

- příspěvek na penzijní připojištění (nad rámec osobního 

účtu FKSP) 
- dotované rekreace a dětské tábory (nejen ve vlastních 

zařízeních) 
- Multisport karta (dle zájmu zaměstnance, v případě zájmu 

využití hradí zaměstnanec paušální cenu 600,-Kč/měsíc), 

(více info k tomuto benefitu https://multisport.cz/ ) 

- interní i externí odborné vzdělávání (plně hrazené 

odborné semináře, školení, …) 

https://multisport.cz/


 

Předpokládaný 

nástup: 
          1. 7. 2018 popř. dle dohody 

Termín podání 

žádosti: 
Elektronickou žádost vyplňte po kliknutí na tento odkaz: 

e-žádost (odkaz zde) v termínu do 23. 5. 2018. 

 

 

 

https://forms.celnisprava.cz/aforms.php?action=fill&id_form=99

