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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 Fyzikálního ústavu 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/. 

 
Tým Quality & Planning je podpůrným oddělením výzkumného centra a podílí 

se na mj. na vývoji a implementaci QMS v souladu s požadavky managementu 

vědecké infrastruktury. Hledáme kandidáta, který rozšíří schopnost týmu 

v oblasti péče o kvalitu v rámci pozice: 

 

Inženýr kvality (IV-66) 

 
Náplň práce: 

 přímá účast na rozpracování a implementaci politiky v oblasti kvality, 

zejména:  

o bude se podílet na vývoji a implementaci procesů v rámci QMS 

ELI Beamlines, zajišťovat jejich aktualizaci a kontrolu s ohledem 

na strategii výzkumného centra 

o bude se podílet na specifikaci a dokumentaci klíčových a jiných 

(podpůrných, řídících) procesů výzkumné infrastruktury - 

provádět konzultace s vlastníky procesů a navrhovat jim řešení 

v oblasti řízení procesů, včetně komunikace detailů návrhu s 

klíčovými uživateli procesů 

o bude analyzovat efektivitu procesů, identifikovat jejich silné a 

slabé stránky a navrhovat odpovídající změny (zlepšení) 

 bude odpovídat za nastavení a realizaci přezkoumání QMS a 

relevantních procesů včetně rozpracování návrhu na zlepšení   
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 bude zodpovídat za vývoj a udržování v aktuálním stavu optimálního 

setu dokumentace kvality 

Požadujeme: 

● vzdělání VŠ technického /ekonomického směru 

● prokazatelná znalost systémů managementu kvality na základě ISO či 

jiných modelů kvality  

● schopnost identifikovat a dokumentovat procesy a postupy firmy 

● zkušenosti s procesním modelováním či s návrhy workflow 

● orientace v ERP/PLM SW 

● schopnost implementovat požadované standarty kvality do běžného 

chodu organizace 

● znalost postupů a nástrojů managementu kvality (např. PDCA, 

plánování kvality, atp.) 

● zkušenost s prací s technickou dokumentací (příprava/vývoj). 

● schopnost psát dokumentace a komunikovat v odborné angličtině 

● komunikativní a otevřená osobnost 

● smysl pro detail a preciznost 

● flexibilita, analytické myšlení a schopnost pracovat v mezinárodním 

týmu 

Nabízíme: 

● adaptační kurz, kde bude úspěšný kandidát mj. zaškolen v procesu 

řízení požadavků 

● příležitost podílet se na unikátním vědeckém projektu 

● zajímavé platové ohodnocení 

● karierní růst 

● flexibilní pracovní doba 

● pěkné pracovní prostředí 

● stravenky, penzijní připojištění, 5 týdnů dovolené a 5 dnů zdravotního 

volna 

● podpora volnočasových aktivit 

 

 

Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete nám svůj strukturovaný životopis. 
Kontakt: Jana Ženíšková, HR specialist (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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