
VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK 
— MEMBRÁNOVÝ SPECIALISTA GMS

» Příjemné pracovní prostředí, moderní vybavení

Co vás u nás čeká?

 Nabízíme práci na řešení důležitých pro současnou a budoucí»
   společnost, jako je membránová separace plynů, záchyt CO  2

   ze spalin a jeho další využití, účinná separace vodíku z různých
   plynných směsí pro budoucí trendy v energetice a petrochemii,
   recyklace a znovuvyužití odpadních látek

» Zajímavou práci v perspektivním oboru s možností dalšího
   profesního rozvoje, doplňování dovedností

» Možnost prezentace vlastních výsledků na odborných 
   konferencích a veletrzích

» Vývoj nových materiálů a membrán na bázi polymerů 
   a kompozitních směsí

» Schopnost týmové práce 

» Vývoj membrán ve formě dutých vláken a chytrých řízených
   technologických postupů pro flexibilní a spolehlivou výrobu

» Řidičský průkaz sk. B 

» Znalost práce na PC (znalost základního aplikačního SW) 

» Zavádění inovací do výrobního procesu 

Co získáte?

Zázemí rychle se rozvíjející ryze české společnosti s vlastními» 
   výrobky a unikátním „know-how“

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

» Inovace stávajících membránových produktů a technologií 
   jejich výroby

» Příspěvek na firemní stravování, týden dovolené navíc, cafeterii
   Edenred, příspěvky na penzijní připojištění, telefon také 
   k soukromým účelům, odměny k pracovním a životním jubileím,
   služební byty

» Spolupráce na vývoji technického vybavení výroby membrán 

» Spolupráce na zakázkovém (smluvním) vývoji pro partnery 

» Udržování přehledu o aktuálním stavu techniky a trendech

» Jednosměnný provoz s pružnou pracovní dobou, free day

Jak si vás představujeme?

 VŠ vzdělání chemicko-technologického zaměření (obor» 
   materiálové inženýrství, makromolekulární chemie, polymerní
   materiály a technologie, chemické technologie, membránové
   technologie…) 
» Znalost AJ – min. středně pokročilý

» Schopnost logického myšlení a řešení problémů, 
   analytické schopnosti

» Praxe v oboru technologie nebo VaV činnosti apod. výhodou 
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Jsme MemBrain, výzkumná technologická společnost 
zaměřená na aplikovaný výzkum membránových 
separačních procesů, která je součástí skupiny MEGA, 
světového dodavatele elektromembránových technologií.
 


