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

Ředitel Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci
vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici:

TAJEMNÍK
ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ
Charakteristika práce:
 odpovědnost za hospodaření Ústavu zdravotnických studií včetně zajištění organizace a vnitřní
správy tohoto ústavu

Požadované vzdělání:
 vysokoškolské vzdělání

Požadované dovednosti:
 znalost legislativy v oblasti veřejných institucí, především zákona o vysokých školách a dalších zákonů potřebných pro výkon funkce: Občanský zákoník, Obchodní zákoník, Zákoník
práce, Zákon o účetnictví, Zákon o zadávání veřejných zakázek a jejich aplikace do chodu
ÚZS
 znalost angličtiny na komunikativní úrovni, znalost dalšího cizího jazyka výhodou
 kreativita v získávání dalších finančních zdrojů použitelných pro rozvoj ústavu v rámci platné
legislativy
 organizační a komunikační schopnosti a dovednosti
 předpoklady pro týmovou práci
 samostatnost, spolehlivost, bezúhonnost, časová flexibilita
 uživatelská znalost práce na PC, schopnost rychle si osvojit práci s ekonomickým SW používaným na TUL

Nabízíme:











pružnou pracovní dobu
závodní stravování
5 týdnů dovolené
možnost hlídání dětí
možnost ubytování na zaměstnanecké ubytovně
jazykové kurzy ve Vnitřní jazykové škole
příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění
příjemné pracovní prostředí
zajímavou, různorodou a zodpovědnou práci
příležitost seberealizace a stimulující prostření Ústavu zdravotnických studií, u něhož se předpokládá přeměna na fakultu

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

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:
 listopad 2010 nebo dle dohody

Mzdové zařazení:
 mzdová třída B11 dle vnitřního mzdového předpisu
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: : TAJEMNÍK ÚSZ musí být přiloženy tyto
listinné dokumenty:
 motivační dopis se zdůvodněním zájmu o nabízenou pozici a stručný nástin možností rozvoje
ústavu po ekonomické stránce
 strukturovaný profesní životopis se stručnou charakteristikou dosavadní odborné praxe
 doklady o dosaženém vzdělání (ověřené kopie), případně hodnocení z předchozích pracovišť

Výběrové řízení proběhne v prvním kole posouzením doručených listinných dokumentů,
v druhém kole osobním pohovorem s vybranými uchazeči. O výsledku budou všichni uchazeči informováni nejpozději do 30 dnů od ukončení výběrového řízení.
Výběrové řízení je od 27.09.2010 zveřejněno na úřední desce Technické univerzity v Liberci
(viz: http://www.tul.cz/urednideska/dokument-5004.html) a na portálu MPSV (viz:
http://portal.mpsv.cz/sz).
Přihlášku do výběrového řízení doručte nejpozději 10.11.2010 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
volnamista@tul.cz
e-mail:

