Děkan Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci
vypisuje výběrové řízení na pozici akademického pracovníka ve funkci:

VEDOUCÍ KATEDRY
NA KATEDRU:











MECHANIKY, PRUŽNOSTI A PEVNOSTI
STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE
MATERIÁLU
ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ
ČÁSTÍ A MECHANISMŮ STROJŮ
OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE
VOZIDEL A MOTORŮ
SKLÁŘSKÝCH STROJŮ A ROBOTIKY
TEXTILNÍCH A JEDNOÚČELOVÝCH STROJŮ
VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ A AUTOMATIZACE

Charakteristika:


manažerská činnost na katedře v oblasti personální, vědecko-výzkumné, pedagogické a publikační

Požadované dovednosti:





řídící a organizační schopnosti
předpoklady pro řízení vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti
znalost světového jazyka
koncepčnost

Požadované vzdělání a praxe:





vysokoškolské vzdělání
akademický titul nebo vědecko-pedagogický titul minimálně Ph.D. nebo minimálně 5 let na vedoucí pozici
v praxi
zkušenosti s řízením týmu nebo vědecko-výzkumného týmu
zkušenosti s realizací vědecko-výzkumných úkolů, pedagogická praxe výhodou

Pracovní poměr:




100 % úvazek na Fakultě strojní
výkon funkce předpokládán po dobu volebního období současného vyhlašovatele
podmínkou výkonu funkce je uzavření dohody o odvolatelnosti a možnosti odstoupení z funkce

Termín nástupu:


1. ledna 2019 nebo dle dohody

Mzdové zařazení:



mzdová třída podle Vnitřního mzdového předpisu a dosažené vědecko-pedagogické hodnosti, příp.
akademického titulu
příplatek za výkon funkce podle Vnitřního mzdového předpisu
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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 musí být přiloženy tyto listinné dokumenty:
a) stručný životopis, max. v rozsahu 1 strany A4
b) stručná charakteristika dosavadní odborné, vědecko-výzkumné činnosti a publikační činnosti, max. v rozsahu 2
strany A4
c) doklady o ukončeném vzdělání, příp. doklady o odborné způsobilosti a členství v odborných společnostech, příp.
hodnocení z předchozího pracoviště
d) písemný návrh koncepce vedení a rozvoje katedry v krátkodobém horizontu 1 roku a dlouhodobém horizontu 5 let
v personální, pedagogické, vědecko-výzkumné a publikační oblasti v návaznosti na zhodnocení současného stavu
v jednotlivých oblastech v případě uchazečů, kteří jsou nyní na pozici vedoucí katedry, a to v rozsahu max. 6 stran
A4.

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 31.10.2018
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 12.9.2018 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).

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1
tel.: +420 485 351 111 |volna.mista@tul.cz | www.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

