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Pro naši společnost hledáme kolegu/kolegyni na pozici 

SERVISNÍ TECHNIK 

se zaměřením na servisní činnost v oblasti hematologie, sérologie a imunologie 

 

Oblast působnosti: Česká republika 

Chcete být součástí obchodního týmu a zároveň pracovat v laboratorním prostředí?  Láká vás každý 

den pracovat na jiném úkolu a ihned vidět výsledky svého snažení? Jste manuálně i technicky 

zručný/á? Chcete pracovat s nejnovějšími technologiemi ze světa biomedicíny a laboratorních 

přístrojů? Dokážete uplatnit své analytické myšlení v praxi? Nevadí vám cestovat? Jste 

komunikativní? Chcete pracovat ve společnosti, která je výhradním distributorem pro Českou 

republiku? Možná hledáme právě vás! 

Na tuto pozici rádi přijmeme i schopné a motivované absolventy. Nástup možný ihned. 

Náplň práce: 

• Provádění instalací, oprav a pravidelných kontrol přístrojů včetně školení uživatelů 

• Zaměření na instrumentaci imunohematologie – inkubátory, centrifugy, aglutinace, 

automatizační technika 

• Aplikační podpora zákazníkům 

• Vedení servisní agendy 

• Emailová a telefonická komunikace se servisní podporou výrobců 

• Spolupráce s produktovými specialisty, poradenství před uzavřením obchodního případu 

• Komunikace se servisními koordinátorkami, výběr a objednávka servisních dílů 

• Cestování po ČR (nemocnice, laboratoře), jednání se zákazníky 

• Řešení technických problémů od elektroniky přes PC, software, až po mechaniku 

• Účast na školení výrobců v zahraničí 

Požadujeme: 

• VŠ vzdělání v oboru biologie, biochemie, chemie nebo elektrotechniky 

• Předchozí uživatelská zkušenost s danou instrumentací výhodou 

• Praxe v pozici servisní technik laboratorní instrumentace výhodou 

• Samostatnost, spolehlivost, ochota cestovat, časová flexibilita 

• Příjemné vystupování, komunikativnost 

• Dobrá znalost anglického jazyka 

• ŘP skupiny B 



 
 
 

 

 

HPST, s.r.o. | Na Jetelce 69/2 | 190 00 Praha 9 | Česká republika | t: +420 244 001 231 | info@hpst.cz | www.hpst.cz | www.labicom.cz 
IČ: 25791079 | DIČ: CZ25791079 | Raiffeisenbank a.s., Praha 4 | č.ú.: 16499002/5500 

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 70568, dne 24. srpna 1999. 

 strana 2 

Nabízíme: 

• Práci u obchodní společnosti s dlouholetou tradicí na trhu 

• Příjemnou atmosféru v mladém, dynamickém a přátelském kolektivu 

• Flexibilní pracovní dobu 

• Pravidelná školení v mateřské firmě v zahraničí 

• Motivační platové podmínky 

• Služební telefon, notebook, automobil a další firemní bonusy 

• 5 týdnů dovolené 

Další informaci o naší firmě naleznete na www.hpst.cz 

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici prosím kontaktujte: 

Ing. Martin Juříček 

tel.: 724 703 774 

e-mail: martin.juricek@hpst.cz 

http://www.hpst.cz/

