DĚKAN FAKULTY STROJNÍ TU V LIBERCI VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

V souladu s § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů, v platném znění, a podle vnitřních předpisů univerzity vyhlašuje děkan výběrové řízení na
obsazení pracovního místa na pozici:
Pracovník nebo pracovnice studijního oddělení fakulty
Charakter prací: Zajištění odborných agend, administrativní a organizační práce na odborném
úseku, koncepční a metodické práce.
Kvalifikační a další požadavky na uchazeče: Vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání,
znalost českého a anglického jazyka slovem i písmem, schopnost využívat elektronické informační
systémy, znalost MS Office (a schopnost užívat hlavní aplikace), organizační a komunikativní
schopnosti, schopnost orientace v právních předpisech, odborná praxe – znalost problematiky
v oblasti veřejné správy či školství vítána. U uchazečů se předpokládá morální bezúhonnost.
Pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s rozsahem pracovního úvazku až 100%.
Předpokládaný termín nástupu je 15. 2. 2013 (příp. po dohodě). Mzdové zařazení podle vnitřního
předpisu (mzdový tarif ve skupině B). Výběrové řízení proběhne posouzením předložených
listinných dokumentů, které musí být přiloženy k přihlášce. Jsou jimi: stručný životopis s uvedením
profesních činností, doklady o ukončeném vzdělání, doklady o odborné praxi, případně hodnocení
z předchozího pracoviště.
S uchazeči, kteří se na základě posouzení uvedených dokumentů budou zařazeni do užšího výběru,
bude proveden osobní pohovor před komisí.
Přihlášky uchazečů včetně výše uvedených dokumentů je třeba doručit do 11. ledna 2013 na
adresu: Technická univerzita v Liberci (Organizační a personální oddělení), Studentská 2, 461 17
Liberec.

Inzerát bude uveřejněn v MF DNES dne 12. prosince 2012 a na úřední desce Technické univerzity
v Liberci a Fakulty strojní TU v Liberci.
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