TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
461 17 LIBEREC I, Studentská 2
Telefon: 485 353 488, Fax : 485 353 663

Rektor Technické univerzity v Liberci
a
ředitel Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
vypisují výběrové řízení na pracovní pozici:

ŘEDITEL REFERÁTU PRO PROPAGACI A VZTAHY S
PRŮMYSLEM
VYSOKOŠKOLSKÉHO ÚSTAVU
PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE
Charakteristika:
Odpovědnost za řízení a koordinaci činností Referátu pro propagaci a vztahy s průmyslem
Vysokoškolského ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. Profilace pracoviště
směřující k naplnění stanovených cílů vysokoškolského ústavu zejména se zaměřením na:




zajištění obratu zakázek smluvního výzkumu, projektový management a finanční řízení
komunikace s ředitelem Ústavu pro nanomateriály Technické univerzity v Liberci
komunikace s představiteli aplikační sféry

Požadované dovednosti a praxe:





zkušenosti s vedením projektů VaV jak v průmyslové, tak v akademické sféře
jazykové znalosti, komunikační a řídicí dovednosti
zkušenosti s působením ve vrcholovém managementu
znalost legislativy z oblasti výzkumu a vysokých škol

Požadujeme minimální úvazek na Technické univerzitě v Liberci ve výši 90%.

Požadované vzdělání:


VŠ

Mzdové zařazení



Dle vnitřního mzdového předpisu TUL
Osobní ohodnocení dle plnění zadaných úkolů

Termín nástupu:


leden 2012, příp. dle dohody

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
461 17 LIBEREC I, Studentská 2
Telefon: 485 353 488, Fax : 485 353 663

Nabízíme:








příležitost seberealizace v nově vznikajícím pracovišti
příjemné pracovní prostředí
zajímavou, různorodou a zodpovědnou práci
pružnou pracovní dobu
možnost hlídání dětí
jazykové kurzy
příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění.

Pracovní podmínky a mzdové zařazení se řídí Pracovním řádem, Vnitřním mzdovým předpisem
Technické univerzity v Liberci, zákoníkem práce a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst
akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci.

K přihlášce do výběrového řízení označené: „ŘEDITEL REFERÁTU PRO PROPAGACI“
musí být přiloženy tyto listinné dokumenty:
a) stručný životopis
b)stručná charakteristika dosavadní odborné, vědecké a výzkumné činnosti včetně
absolvovaných stáží
c) doklady o odborné způsobilosti, případně hodnocení z předchozího pracoviště
d) fotokopie o ukončeném vzdělání a příp. členství v odborných společnostech.

Výběrové řízení proběhne v prvním kole posouzením doručených listinných dokumentů,
v případě konání druhého kola, osobním pohovorem s vybranými uchazeči. O výsledku
budou všichni uchazeči informováni nejpozději do 30 dnů od ukončení výběrového řízení.
Přihlášku do výběrového řízení včetně požadovaných dokumentů doručte nejpozději dne
02.11.2011 e-mailem nebo poštou na níže uvedené adresy:
Technická univerzita v Liberci
Organizační a personální oddělení
Studentská 2
461 17 Liberec 1

Kontaktní osoba:

Ing. Alena Šírková, Oddělení organizační a personální
e-mail:
volnamista@tul.cz

Výběrové řízení je od 03.10.2011 zveřejněno na úřední desce Technické univerzity v Liberci
(viz: http://www.tul.cz/urednideska/uredni-deska-tul/) a
na portálu
MPSV (viz:
http://portal.mpsv.cz/sz).

