Fakulta strojní, Katedra energetických zařízení Technické univerzity v Liberci
hledá kandidáta/kandidátku:

ASISTENT/ASISTENTKA
PRO KATEDRU ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ
FAKULTY STROJNÍ
Charakteristika:
Zajištění administrativních, účetních a organizačních prací na katedře, zejména:
 příprava účetních a personálně-mzdových podkladů (likvidace faktur, příprava a kontrola objednávek,
vedení pokladny, evidence majetku a materiálu včetně inventarizace, evidence cestovních příkazů,
evidence pracovní doby, příprava dohod uzavřených mimo pracovní poměr, apod.
 agenda finanční správy katedry, tzn. soustavné sledování a vyhodnocování hospodaření katedry včetně
kalkulací zakázkové činnosti a finanční správy projektů katedry
 agenda spisové služby včetně vedení archivu katedry
 organizace činností na katedře
 zajišťování studijních informací a podkladů
 práce s účetním systémem VEMa
Požadované dovednosti:




uživatelská znalost práce na PC (MS Office)
angličtina na komunikační úrovni
pečlivost, samostatnost, organizační schopnosti

Požadované vzdělání a praxe:






SŠ/VŠ nejlépe ekonomického směru
zkušenosti se zpracováním účetních a personálně-mzdových podkladů
zkušenost se samostatným vedením administrativy je výhodou
orientace v projektové problematice a projektovém účetnictví, nebo zkušenost s prací na projektech EU
nebo vědy a výzkumu je výhodou
základní orientace v legislativě ČR

Pracovní poměr:



100% úvazek, popř. dle dohody
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:


1.1.2016 nebo dle dohody

Mzdové zařazení:



mzdová třída B8, příp. B9 dle vnitřního mzdového předpisu v návaznosti na odbornou praxi
možnost přiznání osobního příplatku v návaznosti na hodnocení pracovního výkonu

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









zajímavá, různorodá a zodpovědná práce
pružná pracovní doba
závodní stravování
univerzitní mateřská školka
dětský koutek pro děti batolecího věku
možnost ubytování v zaměstnanecké ubytovně
příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění
jazykové kurzy

Strukturovaný životopis zašlete e-mailem nejpozději do 31.12.2015:
Kontaktní osoba:
e-mail:

Ing. Alena Šírková, Personální oddělení

volnamista@tul.cz

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.
Volné místo je od 08.12.2015 zveřejněno na úřední desce Technické univerzity v Liberci (viz:
http://www.tul.cz/urednideska/uredni-deska-tul/vyberova-rizeni-volna-mista_107) a na portálu MPSV
(viz: http://portal.mpsv.cz/sz).
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