Děkan
Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Technické univerzity v Liberci vypisuje volné pracovní místo:

ASISTENTA/ASISTENTKY
PRO ÚSTAV NOVÝCH TECHNOLOGIÍ A APLIKOVANÉ
INFORMATIKY
Charakteristika:








vedení agendy ústavu (administrativní, personální, finanční, správní),
vyřizování korespondence,
organizační zajištění pracovních schůzek a porad,
příprava podkladů pro pracovní porady vedení ústavu,
příprava podkladů pro pracovní schůzky s partnery,
příprava podkladů pro výběrová řízení,
vedení systému managementu kvality (QMS).

Požadované dovednosti:








orientace v oblasti finančního řízení a účetnictví,
výborná komunikace v písemné i verbální rovině,
znalost práce s PC (MS Office, elektronická pošta apod.),
organizační schopnosti,
časová flexibilita,
dobré komunikační a organizační schopnosti,
znalost AJ na komunikativní úrovni.

Požadované vzdělání a praxe:





SŠ /VŠ ekonomického či technického směru
předchozí praxe na obdobné pozici výhodou,
předchozí praxe v oblasti systémů managementu kvality výhodou
ŘP skupiny „B“ výhodou

Pracovní poměr:



100% úvazek
pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou, další
prodloužení pracovní smlouvy je na dohodě zaměstnance a zaměstnavatele.

Termín nástupu:


1. 3. 2015 nebo dle dohody

Mzdové zařazení:



mzdová třída podle Vnitřního mzdového předpisu TUL a charakteru vykonávané práce
tarifní mzda v rozmezí Kč 12400,- - Kč 17000,- podle prokázaných zkušeností a praxe

Pracovní podmínky a mzdové zařazení se řídí Pracovním řádem, Vnitřním mzdovým předpisem Technické univerzity v
Liberci, zákoníkem práce.

Nabízíme:

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1
tel.: +420 485 351 111 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885







zajímavá, různorodá a zodpovědná práce
závodní stravování
možnost umístění dětí do univerzitní mateřské školy nebo dětském koutku
možnost ubytování v zaměstnanecké ubytovně
zaměstnanecké jazykové kurzy

K přihlášce musí být přiloženy tyto listinné dokumenty:
a)
b)
c)

stručný životopis
stručný přehled dosavadní praxe
doklady o ukončeném vzdělání

V prvním kole posoudíme doručené životopisy. Ve druhém kole vyzveme vybrané uchazeče k osobnímu
pohovoru. O výsledku budeme všechny uchazeče informovat nejpozději po ukončení výběrového řízení.
Přihlášku včetně požadovaných dokumentů doručte nejpozději dne 6. 2. 2015 do 12.hodiny e-mailem
nebo poštou na níže uvedené adresy:
Technická univerzita v Liberci
Personální oddělení
Studentská 2
461 17 Liberec 1
Kontaktní osoba:

Ing. Alena Šírková, Personální oddělení
e-mail:
volnamista@tul.cz

Volné místo je od 27. 1. 2015 zveřejněno na úřední desce Technické univerzity v Liberci
(http://www.tul.cz/urednideska/uredni-deska-tul/vyberova-rizeni-volna-mista_107) a na portálu
zaměstnanosti MPSV (https://portal.mpsv.cz/).
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