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Výzkumné centrum ELI Beamlines v Dolních Břežanech je součástí pan-
evropské infrastruktury ELI (Extreme Light Infrastructure) představující 

jedinečný nástroj podpory vědecké excelence v Evropě prostřednictvím 
poskytování svých kapacit nejlepším vědeckým týmům z celého světa. ELI 
Beamlines si klade za cíl zřídit a dlouhodobě provozovat nejintenzivnější 

laserový systém na světě. Díky ultravysokým výkonům 10 PW (1 petawatt = 
1,000,000,000,000,000 wattů) a soustředěným intenzitám až 1024 W/cm2 

nabídneme našim uživatelům jedinečný zdroj záření a paprsků urychlených 
částic. Tyto tzv. beamlines umožní průkopnický výzkum nejen v oblasti fyziky 
a vědy o materiálech, ale také v biomedicíně a laboratorní astrofyzice a 

mnoha dalších oborech. ELI Beamlines je součástí Fyzikální ústav AV ČR a 
bylo otevřeno v roce 2015. 

 
Fyzikální ústav AV ČR je držitelem certifikátu HR Excellence in Research 

Award (Ocenění excelence lidských zdrojů ve výzkumu). Evropská komise 
tuto cenu uděluje pracovištím, která se výrazně zasazují o zlepšování 
strategie lidských zdrojů a zaručování profesionálních a etických pracovních 

podmínek. Bližší informace lze nalézt na webu http://www.eli-beams.eu/. 
 

Pro podporu laserových řídicích systémů hledáme kandidáta na pozici: 

 
Návrhář kontrolního systému (IV-59) 

 
Na této pozici budete mít na starosti: 

 vytvoření vysokoúrovňového přehledu a nákresů kontrolního systému ve 

spolupráci se zainteresovanými stranami 

 možnou přípravu výkresové dokumentace kontrolního systému a P&I 

diagramů 

 spolupráce s týmy v ELI, externími kontraktory či výrobci na výrobě a 

uvedení do provozu celého řešení 

 spolupráce na vytváření procesů a standardů související s kontrolními 

systémy 

Požadavky: 

 samostatnost, zvídavost a nadšení učit se novým věcem 

 vysokoškolský titul v oboru elektro, kontrolní systém, automatizace, 

mechatroniky nebo podobné 

 ideálně alespoň 3 roky zkušenosti s návrhem a vývojem kontrolních 

systémů, ideálně pro vědecké nebo průmyslové aplikace 

http://www.eli-beams.eu/


 

strana: 2 / 2 

 znalost anglického jazyk na dobré úrovni 

 zkušenost se SW na přípravu dokumentace ideálně Engineering Base 

 znalost základní průmyslových technologií, PLC, sensory, pohony a různá 

rozhraní 

 výhodou znalost těchto technologií 

o B&R nebo NI  

o zkušenosti s kontrolním systémem ve složitých prostředích jako je 

radiace, EMP, vakuum 

o aplikace s nároky na bezpečnost 

Nabízíme: 

 příležitost podílet se na unikátním vědeckém projektu 

 zajímavé platové ohodnocení  

 karierní růst 

 flexibilní pracovní doba 

 pěkné pracovní prostředí 

 stravenky, penzijní připojištění a 5 dnů zdravotního volna 

 podpora volnočasových aktivit 

 

 
Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete nám svůj strukturovaný životopis. 
Kontakt: Jana Ženíšková, HR specialista, jana.zeniskova@eli-beams.eu, 

+420 601 560 322. 
 

Informace o zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách 
FZÚ, na adrese: https://www.fzu.cz/zpracovani-osobnich-udaju 
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