Děkanka Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci
vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka:

ODBORNÝ ASISTENT NA KATEDRU TECHNOLOGIÍ A
STRUKTUR PRO FAKULTU TEXTILNÍ
PROJEKT OP VVV - HYBRIDNÍ MATERIÁLY PRO HIERARCHICKÉ STRUKTURY
REG. Č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000843
Charakteristika:






Samostatné řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů
Pedagogická činnost – přednášky a vedení seminářů, zkoušení, vedení bakalářských a diplomových
prací, konzultace
Práce na projektech dle definovaných cílů
Sebevzdělávání
Publikační činnost

Požadované dovednosti:





Schopnost vyučovat v českém jazyce – přednášky a laboratorní cvičení
Profesní zaměření v oblasti technologie tkaní
Zkušenosti s obsluhou, nastavením a seřizováním tkacích strojů a strojů pro přípravu materiálů ke
tkaní výhodou
Zodpovědnost a aktivní přístup k práci

Požadované vzdělání:


vysokoškolské vzdělání technického zaměření

Pracovní poměr:



100% úvazek, případně dle dohody
pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou v délce 1 rok s možností prodloužení v návaznosti
na délku trvání projektu

Termín nástupu:


duben 2018, případně dle dohody

Mzdové zařazení:


mzdová třída A2
a odbornou praxi

dle

vnitřního

mzdového

předpisu

TUL

v návaznosti

na

pozici

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.
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Nabízíme:










zajímavou, různorodou a zodpovědnou práci
pružnou pracovní dobu
závodní stravování
8 týdnů dovolené
možnost hlídání dětí
univerzitní mateřskou školku
možnost ubytování v zaměstnanecké ubytovně
příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění
jazykové kurzy

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy tyto listinné dokumenty:
a) stručný životopis
b) stručná charakteristika dosavadní odborné činnosti
c) doklady o odborné způsobilosti
d) doklady o ukončeném vzdělání
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 výše uvedených dokumentů doručte nejpozději dne 7. 3. 2018
e-mailem nebo poštou na níže uvedené adresy:
Technická univerzita v Liberci
Personální oddělení
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1

Kontaktní osoba:
e-mail:

Mgr. Jitka Havlíková, Personální oddělení
volnamista@tul.cz

Výběrové řízení na výše uvedené místo je od 5. 2. 2018 zveřejněno na úřední desce Technické
univerzity v Liberci (viz: hhttp://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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