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HLEDÁME GEOLOGA/HYDROGEOLOGA  
CO VÁS U NÁS ČEKÁ? 
 Práce v mladém a přátelském kolektivu na komerčních a vědecko-výzkumných projektech zahrnující: 

o práci v týmu 
o 80 % práce v kanceláři, 20 % práce v terénu 
o aktivní účast na vědecko-výzkumných projektech zaměřených na inovace standardních 

sanačních metod ve spolupráci s vysokými školami a dalšími firmami z oboru 
o práci s daty – zpracování, vyhodnocení a odborné interpretace  
o terénní průzkumy, monitoringy kvality podzemních vod, sanace podzemních vod 

CO ZÍSKÁTE? 
 Zajímavou práci v soukromé české společnosti s unikátním know-how v oboru 
 Měsíční mzdu v rozpětí 38.000 až 48.000,- podle praxe + pololetní/roční odměny 
 5 týdnů dovolené 
 Pružnou pracovní dobu v 37,5hodinovém pracovním týdnu 
 Náborový příspěvek 10.000,- Kč 
 Umožníme Vám na sobě pracovat, sami si vyberete školení v oboru 
 Příjemné pracovní prostředí v moderně vybavené budově a v mladém kolektivu 
 Dotované stravování ve vlastní jídelně, kafeterii Edenred, příspěvky na penzijní připojištění, den volna 

navíc, zaměstnanecký program Vodafone i pro rodinné příslušníky, telefon i k soukromým účelům, 
odměny k výročím 

 Případnou pomoc při relokaci 

JAK SI VÁS PŘEDSTAVUJEME? 
 Máte dokončené VŠ vzdělání s geologickým zaměřením (ideálně geologie, hydrogeologie, geochemie) 
 Máte dobré organizační schopnosti, rozhodnost a odpovědnost 
 Jste manuálně zručný/á, zvládnete monitoring v terénu 
 Samostatnost a pečlivost  
 Máte rád/a výzvy, máte zájmem o novinky v oboru a ochotu učit se nové věci 
 Ovládáte MS Office, výhodou jsou Corel, MODFLOW a Surfer 
 Máte řidičský průkaz sk. B 

 

Kdo jsme? V divizi ekologie a sanací jsme odborníci na geologii, hydrogeologii, geochemii a životní prostředí. 
Dlouhodobě se věnujeme sanacím starých ekologických zátěží, průzkumům kontaminovaných lokalit, 
Národní inventarizaci kontaminovaných míst a práci na vědecko-výzkumných projektech, které se zabývají 
inovacemi stávajících sanačních technologií.  

Hledáme do týmu pohodového a pružného člověka, který je týmový hráč, má geologické vzdělání se 
zaměřením na geochemii nebo hydrogeologii, analytické myšlení, dokáže pracovat s daty, a především má 
chuť a energii učit se nové věci. Všechno ostatní se velmi rychle naučí od kolegů. 

Společnost MEGA je přední světový dodavatel membránových technologií pro čištění vod působící na trhu již  
30. rokem. Díky propojování informací z různých oborů umíme vyřešit téměř každý ekologický problém. 
Sídlíme ve Stráži pod Ralskem a informace o nás najdete na našem webu www.mega.cz. 

Jak nás kontaktujete? CV zašlete Věře Lysé na vera.lysa@mega.cz nebo zavolejte na 487 888 155,  
775 018 384. 


