hledá kandidáta / kandidátku na pozici:

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK
PROJEKTU ERASMUS+
Charakteristika:
Administrace, finanční řízení a věcné řešení projektu Erasmus+, tzn.:






administrativní práce na projektu Erasmus+
finanční řízení projektu Erasmus+ včetně kompletní finanční správy projektu a přípravy podkladů
pro vyúčtování
koordinace programu Erasmus + ve vztahu k Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy,
sjednávání bilaterálních smluv
odpovědnost za mobility studentů a zaměstnanců, péče o zahraniční studenty, zahraniční lektory,
hosty, zahraniční akademické nebo vědecké pracovníky
správa webových stránek projektu v češtině a angličtině

Požadované dovednosti:









angličtina slovem i písmem
znalost dalšího cizího jazyka výhodou
odborná praxe v účetní nebo ekonomické oblasti
uživatelská znalost práce na PC (Excel, word)
výborné organizační schopnosti
řidičské oprávnění sk. B výhodou
schopnost týmové práce
komunikativnost, zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost

Požadované vzdělání a praxe:


VŠ nebo SŠ nejlépe ekonomického směru

Pracovní poměr:



100% úvazek
pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou na 1 rok v návaznosti na vnitřní předpisy, další
prodloužení pracovní smlouvy je na dohodě zaměstnance a zaměstnavatele

Termín nástupu:
 1. 11. 2015
Mzdové zařazení:
 mzdová třída B9 podle vnitřního mzdového předpisu TUL
 tarifní mzda podle odborné praxe Kč 17000, možnost přiznání osobního příplatku po zkušební době
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Pracovní podmínky, mzdové zařazení a odměňování se řídí Pracovním řádem, Vnitřním mzdovým
předpisem Technické univerzity v Liberci a zákoníkem práce.

Nabízíme:








příjemné pracovní prostředí
závodní stravování
5 týdnů dovolené
možnost hlídání dětí v dětském koutku
univerzitní mateřská školka
možnost ubytování v zaměstnanecké ubytovně
jazykové kurzy

Strukturovaný životopis s motivačním dopisem zašlete nejpozději do 11.10.2015 e-mailem nebo poštou:
Kontaktní osoba:
e-mail:
Adresa:

Ing. Alena Šírková, Personální odd.
volnamista@tul.cz
Technická univerzita v Liberci
Personální oddělení
Studentská 1402/2
461 17 Liberec1

V prvním kole posoudíme doručené životopisy. Ve druhém kole vyzveme vybrané uchazeče k osobnímu
pohovoru. Součástí pohovoru bude konverzace v angličtině. O výsledku budeme všechny uchazeče
informovat nejpozději po ukončení výběrového řízení.
Volné místo je od 9.9.2015 zveřejněno na úřední desce Technické univerzity v Liberci (viz:
http://www.tul.cz/uredni-deska/uredni-deska-tul/vyberova-rizeni-volna-mista) a na portálu MPSV (viz:
http://portal.mpsv.cz/sz).
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