Děkanka Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci
vypisuje výběrové řízení na pozici:

PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU PRO KATEDRU
MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ
PROJEKT OP VVV - HYBRIDNÍ MATERIÁLY PRO HIERARCHICKÉ STRUKTURY
REG. Č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000843
Charakteristika:




Vědecko-výzkumný pracovník pro Katedru materiálového inženýrství
Spolupráce na přípravě mezinárodních projektů a práce na projektech dle definovaných cílů
Vyhledávání projektových možností

Požadované dovednosti:











vědecká kreativita a práce v týmu
samostatné vedení výzkumu
praxe ve výzkumných a vědeckých aktivitách v oblasti inovace tvorby vlákenných struktur (spacery,
3D tkaní)
odbornost v oblasti racionálního využití vláken z obnovitelných zdrojů, resp. vláken z recyklace
odpadů, v oblasti vývoje a testování aktivovaných systémů pro multifunkční textilie a v oblasti
speciální metrologie
zkušenosti s publikací výsledků v impaktovaných časopisech, h-index dle WoS min. 2
znalost anglického jazyka plynně slovem i písmem
kreativní myšlení, schopnost systematické práce a vyvozování závěrů z prováděných experimentů
zodpovědnost a aktivní přístup k práci
schopnost prezentovat vědecké výsledky ústní a písemnou formou

Požadované vzdělání:



vysokoškolské vzdělání technického zaměření
ukončené doktorské studium se zaměřením na textil

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 C3 dle vnitřního mzdového předpisu TUL a dosažené vědecké hodnosti
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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:









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

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy tyto listinné dokumenty:
a) stručný životopis
b) stručná charakteristika dosavadní odborné, vědecké a výzkumné činnosti
c) seznam publikovaných odborných prací s případnými ohlasy
d)
doklady o ukončeném vzdělání, příp. doklady o odborné způsobilosti a 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 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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