
Zkušební pracovník/pracovnice laboratoře mechaniky 

zemin a hornin 

20 000 – 30 000,- Kč   

Firma: GeoTec-GS, a.s. 

Místo pracoviště: Brno-Maloměřice 

Pracovní poměr: práce na plný úvazek  

Smluvní vztah: pracovní smlouva na dobu neurčitou 

Vzdělání: středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou  

Benefity: bonusy/prémie, flexibilní začátek/konec pracovní doby, stravenky, 

příspěvek na dovolenou 

Vhodné i pro: osoby bez praxe 

Zařazení: stavebnictví, geologie, laborant 

 

Co říká GeoTec-GS, a.s. o pozici 
 
GeoTec-GS, a.s. je společnost zabývající se poskytováním a zajišťováním rozsáhlého 
spektra služeb v geotechnice, inženýrské geologii, hydrogeologii, geofyzice, sanační 
geologii a diagnostice staveb. 
Poskytované služby jsou charakteru dodavatelských služeb, expertního poradenství, 
oborných konzultací, projekčních prací, kontrolní činnosti, aj. Nejčastějšími odběrateli 
služeb společnosti GeoTec-GS, a.s. jsou projekční firmy, státní a soukromé 
investorské organizace a zhotovitelské stavební organizace.  
Společnost GeoTec-GS, a.s. má působnost v rámci celé České republiky. Sídlo 
společnosti je v Praze, pobočky jsou v Českých Budějovicích, Olomouci, Ostravě, 
Pardubicích, Plzni, Teplicích, Mostě a Brně.  
Společnost GeoTec-GS, a.s. hledá nové pracovníky do nově založené laboratoře 

mechaniky zemin a hornin na pozici zkušební pracovník/pracovnice. Nabízíme práci 

v mladém dynamickém týmu a seznámení s řadou laboratorních postupů zpracování 

zemin a hornin. 

Klíčové úkoly 

• příprava vzorků 

• provádění laboratorních zkoušek zemin a hornin 

• dodržování postupů laboratorních zkoušek 

• další práce spojené s činností laboratoře 

Co očekáváme 

• pečlivost a odpovědný přístup 

• praxe v laboratoři, případně vzdělání v oboru geologie nebo stavebnictví 

výhodou 

• schopnost pracovat samostatně i v kolektivu 



• manuální zručnost 

• schopnost učit se novým věcem 

• základní znalost práce s PC (MS Office) 

Co nabízíme 

• bonusy za dobře odvedenou práci 

• zázemí stabilní společnosti  

• možnost odborného růstu 

• týden dovolené navíc 

• příspěvek na dovolenou 

 

Pracovní pozice je vhodná také pro absolventy bakalářského studia. 
Preferujeme zájemce o trvalý pracovní úvazek, ale lze i možnost brigády (v případě 
zájmu o brigádu tuto skutečnost prosím uveďte). 
Datum nástupu na základě domluvy. 
Pokud Vás pracovní nabídka zaujala, zašlete nám svoje CV s krátkým motivačním 
dopisem.  
 

Kontakt:  

Mgr. Pavlína Frýbová, Ph.D. 
GeoTec-GS,a.s. 
pracoviště Brno 
Kounicova 271/13, 602 00 Brno 
tel: +420 734 640 637 
e-mail: frybova@geotec-gs.cz 
www.geotec-gs.cz 
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