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Facility Specialist – Animal Center, ICRC  

 
Animal Center of the International Clinical Research Center (ICRC) of St. Anne's University Hospital in Brno, Czech 

Republic is seeking a highly motivated and skilled facility specialist to join our team.  
 

The International Clinical Research Center (ICRC) is a new research Centre of St. Anne´s University Hospital in Brno 

and links together pre-clinical basic research (among others in stem cell biology, tissue regeneration, cancer biology, 

etc.) with clinical research (for more info see http://www.fnusa-icrc.org/en/).  

 

Starting Date: Immediately (dates negotiable) 

Employment: Full-time work assignment (1FTE) 

Location: The Institute of Molecular and Translational Medicine (IMTM), Faculty of Medicine and Dentistry, Palacký 

University in Olomouc, Czech Republic  

 

Job Description: 

We are looking for responsible, careful, well-organized and highly motivated Facility Specialist to assist the 

researchers in the small rodent behavior laboratory and to operate the following systems: 

 PhenoMaster, TSE Systems 

 IntelliCage, TSE Systems 

 MotoRator, TSE Systems 

 other, standard rodent behavioral equipment 

The applicant should be able to work independently and flexibly. He/she should possess the experience in in-vivo 

experimentation on small rodents (mice preferably), excellent interpersonal and problem-solving skills as well as 

organizational capabilities.  

The Laboratory Technician will have a high degree of autonomy, strong support from the PI, broad resource 

availability and unique opportunity to help shape the lab. The position is available for 1 year with a possibility of 

extension.  

 

Basic Requirements: 

 Min. Bachelor’s degree in Animal Physiology, Behavior or equivalent. MSc. will be a plus. 

 A certificate confirming authorization to carry out experiments and take care of animals (equivalent to 

FELASA, min. function A and C) in the Czech Republic. 

 Previous hands-on experience with the abovementioned equipment or similar will be a plus but is not 

mandatory. 

 Previous documented hands-on experience with handling of small rodents is a must. 

 Fluency in English (spoken and written), Czech will be an advantage. 

 Ability to manage projects, perform experiments, record results, organize and analyze the data is a required. 

 Open to learning new techniques and attending training sessions. 
 

How to apply: 

The candidates are invited to send their curriculum vitae, cover letter describing motivations, previous experience 

and research interests and contact for 2 references to jitka.kresanova@fnusa.cz . 
Please state the title of the position in the subject of your email application. We are looking forward to hearing from 

you! 
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Disclaimer: 

We are pleased to consider all qualified applicants for employment without regard to age, gender, marital status, sexual 

orientation, race, color, religion, ethnicity, disability, national origin, nationality, political opinion or any other aspect unrelated 

to work. 

By responding to this invitation and/or sending your CV and any other personal materials to St. Anne's University Hospital, you 

consent to the collection, processing and storage of your personal data in accordance with Act No. 101/2000 Coll., the protection 

of personal data. You are providing St. Anne's University Hospital with these data solely for the purpose of mediating 

employment, the period however being no longer than one year from submitting. Should you not reclaim the materials submitted 

by you, they will be discarded after the period has expired. 
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Facility Specialist – Animal Center, ICRC  

 
Animální centrum při Mezinárodním centru klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně hledá 

kvalifikovaného a motivovaného člověka na pozici Facility Specialist. 

 

Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC) Fakultní nemocnice Anny v Brně propojuje předklinický základní 

výzkum (mimo jiné v oblasti buněčné biologie, regenerace tkání, nádorové biologie atd.) s klinickým výzkumem (více 

viz http://www.fnusa-icrc.com) org/en/). 

 

Datum nástupu: Ihned (případně dle individuální domluvy) 

Typ pracovně-právního vztahu: Pracovní smlouva na plný úvazek (1FTE) 

Místo: Ústav molekulární a translační medicíny (IMTM), Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika 

 

Popis práce: 

Hledáme odpovědného, dobře organizovaného a motivovaného člověka na pozici Facility specialist, který bude 

pomáhat výzkumným pracovníkům v laboratoři s malými hlodavci a provozovat následující systémy: 

• PhenoMaster, TSE systémy 

• IntelliCage, systémy TSE 

• MotoRator, TSE systémy 

• jiné standardní vybavení pro výzkum chování hlodavců 

 

Žadatel by měl být schopen pracovat nezávisle a flexibilně. Měl by mít zkušenosti s in-vivo experimenty na malých 

hlodavcích. Dále by měl mít dobré komunikační a organizační schopnosti se zaměřením na řešení problémů. 

Facility Specialist bude mít vysoký stupeň autonomie, silnou podporu ze strany vedoucího, širokou dostupnost zdrojů 

a jedinečnou příležitost pomoci laboratoři. Pracovní smlouva bude uzavřena na dobu 1 roku s předpokládaným 

prodloužením. 

 

Základní požadavky: 

• Bakalářský titul v oboru Fyziologie živočichů, chování živočichů nebo příbuzné obory. Magisterský titul výhodou. 

• Certifikát potvrzující oprávnění k provádění pokusů a péče o zvířata (ekvivalent FELASA, min. Funkce A a C) v České 

republice. 

• Předchozí zdokumentovaná praktická zkušenost s malými hlodavci je nutností. 

• Předchozí praktická zkušenost s výše uvedenými či obdobnými zařízeními výhodou 

• Plynulá angličtina (v mluvené i psané podobě). 

• Schopnost řídit projekty, provádět experimenty, zaznamenávat výsledky, organizovat a analyzovat data. 

• Otevřenost učení se novým technikám a ochota účastnit se dalších školení 

 

Jak se přihlásit: 

Prosíme kandidáty, aby zaslali svůj životopis, motivační dopis obsahující předchozí zkušenosti ve výzkumu, výzkumné 

zaměření a 2 referencí na adresu jitka.kresanova@fnusa.cz. 

Těšíme se na Vás! 

 
Všechny kandidáty hodnotíme bez ohledu na věk, pohlaví, rodinný stav, sexuální orientaci, rasu, barvu pleti, náboženské vyznání, etnický 

původ, národnost, státní příslušnost, politický názor či jakýkoli jiný aspekt nevztahující se k výkonu práce. 

Odpovědí na tento inzerát či zasláním Vašeho životopisu a případných dalších osobních materiálů do Fakultní nemocnice u sv. Anny v 

Brně dáváte souhlas ke shromažďování, zpracování a uchování Vašich osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů. 

Tyto údaje poskytujete Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání, nejdéle však na 1 rok od 

jejich zaslání. Pokud nebudou vámi zaslané materiály požadovány zpět, po uplynutí doby budou skartovány. 




