
BIOSTER, a.s. 
je český výrobce zdravotnických prostředků na bázi oxidované celulózy 

(hemostatika, krytí na rány). 
 

Technik ve výrobě zdravotnických prostředků 
 

Zajímala by Vás práce ve firmě se smysluplným výrobním programem v oboru 
výroby zdravotnických prostředků? 

Hledáme novou posilu do týmu oddělení oxidace a zušlechťování celulózy na 
pozici Technik - obsluha výrobního zařízení ve zdravotnické výrobě. 
Nepotřebujete vzdělání v chemickém oboru, stačí technické myšlení a chuť se 
učit novým věcem, vše Vás naučíme. 

Vaší náplní práce bude: 

- práce spojené s výrobou (řízení oxidace, destilace, rektifikace apod.) 

- obsluha výrobního zařízení (odstředivky, reaktory) 

- vedení operativní dokumentace dle předpisů 

- vedení příručního skladu úpletu určeného k oxidaci 

- příprava úpletu pro oxidaci 

- příprava naoxidované oxicelulózy k odvodnění 

- dodržování požadavků systému Správné výrobní praxe 
 

Požadujeme: 

- vzdělání technického směru 

- Uživatelskou znalost práce na PC 

- technické myšlení 

- spolehlivost, pečlivost, zodpovědnost, manuální zručnost 

- komunikační znalost češtiny 

 

Výhodou je, pokud máte: 

- praxi v chemické či farmaceutické výrobě 

- vzdělání v oboru chemie 

- zkušenosti s prací v čistých prostorách 

- průkaz na vysokozdvižný vozík 

 

Nabízíme: 

- práci ve stabilní české firmě 

- perspektivu dlouhodobé spolupráce 

- 5 týdnů dovolené 

- pracovní dobu s úvazkem 7,5 hod. denně 

- závodní stravování s příspěvkem zaměstnavatele 

- jazykový kurz AJ 
 

Kontakt: 

Zaměstnavatel: 
BIOSTER, a.s. 

Kontaktní osoba: 
Michaela Večeřová, personalistka, Telefon:  733 765 620 
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