Rektor Technické univerzity v Liberci
vypisuje výběrové řízení na pozici:

ŘEDITEL/ŘEDITELKA KOLEJÍ A MENZ
TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI
Charakteristika:


kompletní řízení činností Kolejí a menz Technické univerzity v Liberci v souladu s vnitřními předpisy,
příslušnou legislativou ČR a dlouhodobým záměrem včetně odpovědnosti za hospodaření a
personální obsazení

Požadované dovednosti:











organizační, řídicí a komunikační schopnosti
analytické myšlení
obecná znalost financování
schopnost analýzy dat
schopnost systémové koordinace práce organizačních celků a schopnost samostatného tvůrčího
řešení problémů
profesní manažerské vzdělání výhodou
občanská a morální bezúhonnost
znalost anglického jazyka
dobrá znalost práce s informačními a komunikačními technologiemi
výborná znalost Microsoft Excel

Požadované vzdělání a praxe:




vysokoškolské vzdělání magisterského stupně
praxe s finančním řízením větší organizace výhodou
praxe ve vedoucích funkcích výhodou

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
se zaměstnancem bude uzavřena dohoda o odvolání z pracovního místa podle § 73 odst. 2 zákoníku
práce

Termín nástupu:


1. 8. 2018 nebo dle dohody

Mzdové zařazení:


mzdová třída B11 dle vnitřního mzdového předpisu
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Pracovní podmínky, mzdové zařazení a odměňování 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.
Nabízíme:











příjemné pracovní prostředí
zajímavá, různorodá a zodpovědná práce
5,6 týdne (28 dnů) dovolené
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 ve Vnitřní jazykové škole

K přihlášce do výběrového řízení označené „ŘEDITEL/KA KaM“ musí být přiloženy tyto listinné
dokumenty:






motivační dopis
strukturovaný profesní životopis se stručnou charakteristikou dosavadní odborné praxe
kopie dokladů o dosaženém vzdělání
stručná koncepční představa (max. 2 stránky A4) o řízení Kolejí a menz
výpis z rejstříku trestů

Přihlášku do výběrového řízení doručte nejpozději do 4. 6. 2018 poštou nebo e-mailem 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 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 4. 5. 2018 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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