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Position: programmer/bioinformatician in the mass spectrometry group 
 
Department: Laboratory of Structural Biology and Cell Signalling 
 
Description: 
We are looking for a programmer who will help us to develop software tools for interpretation and 
integration of structural mass spectrometry data. Advanced level of Java is needed as the currently 
developed/working version is Java-based. Some additional knowledge of C/C++, Python and VB might 
be also needed during the project. Background in chemistry and/or mass spectrometry data 
interpretation is advantageous but not mandatory. Must be fluent either in Czech, Slovak or English. 
We offer two years’ position in a young international friendly team, working on an exciting cutting-
edge project, access to the high-end and unique MS instrumentation and competitive salary covered 
by our industrial partner Bruker Daltonics. Start optimally in the first half of 2023. 
 
Requirements: 
Advanced level of Java 
Some experience with other programming languages (C/C++, Python, VB – to be discussed) 
Fluent either in English, Czech or Slovak (one of the languages is sufficient) 
Background in mass spectrometry or chemistry advantageous but not mandatory (support in this 
area will be provided by the group) 
 
Offering: 
Full time position for two years 
Competitive salary 
Experience of working with the leading industrial partner 
Gain knowledge in mass spectrometry – modern technology used in many applied science areas  
Six-week vacations 
Other work-related benefits 
 
Please send your applications by email to pnovak@biomed.cas.cz 
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Pozice: programátor/ka ve skupině hmotnostní spektrometrie 
 
Oddělení: Laboratoř strukturní biologie a buněčné signalizace 
 
Náplň práce: 
Hledáme programátora/ku, na vývoj softwarových nástrojů pro interpretaci a integraci dat ze 
strukturní hmotnostní spektrometrie. Je zapotřebí pokročilá úroveň jazyka Java, protože v současné 
době vyvíjená/fungující verze je založena na jazyce Java. V průběhu projektu mohou být zapotřebí 
znalost také některého z dalších jazyků  - C/C++, Python a VB. Zkušenosti v oblasti chemie a/nebo 
interpretace dat hmotnostní spektrometrie jsou výhodou, ale nejsou povinné. Komunikace možná 
česky, slovensky nebo anglicky. Nabízíme dvouletou pozici v mezinárodním mladém přátelském 
týmu, práci na špičkovém projektu, přístup k unikátní MS instrumentaci a konkurenceschopné 
ohodnocení hrazené naším průmyslovým partnerem, firmou Bruker Daltonics. Nástup optimálně v 
první polovině roku 2023. 
 
Požadavky: 
Pokročilá úroveň jazyka Java 
Určité zkušenosti s dalšími jazyky (C/C++, Python, VB – k diskuzi). 
Plynulá znalost angličtiny, češtiny nebo slovenštiny (stačí jeden z jazyků). 
Zkušenosti v oblasti hmotnostní spektrometrie nebo chemie výhodou, ale není nezbytné (podporu v 
této oblasti poskytne skupina) 
 
Nabídka: 
Nabídka: pozice na plný úvazek na dva roky 
Kompetitivní finanční ohodnocení 
Spolupráce s předním průmyslovým partnerem 
Získání znalostí v oblasti hmotnostní spektrometrie - moderní technologie používané v mnoha 
oblastech aplikované vědy  
Šestitýdenní dovolená 
Další benefity 
 
Své přihlášky prosím zasílejte e-mailem na adresu pnovak@biomed.cas.cz 
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