Rektor Technické univerzity v Liberci
vypisuje výběrové řízení na místo:

ODBORNÝ REFERENT
PRO CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Charakteristika:






Řízení a organizace administrativních prací pro Centrum dalšího vzdělávání
Organizace kurzů, studijní poradenství
Metodické vedení externích tutorů a lektorů
Propagace kurzů Centra dalšího vzdělávání
Řešení vzdělávacích projektů národních i mezinárodních

Požadované dovednosti:





znalost cizího jazyka (angličtina slovem i písmem)
uživatelská znalost práce na PC (Excel, Word), znalost práce s informačními a komunikačními
technologiemi
organizační a řídicí schopnosti
občanská a morální bezúhonnost

Požadované vzdělání:


vysokoškolské vzdělání pedagogického nebo ekonomického směru

Pracovní poměr:



50% úvazek, dále možnost postupného navyšování
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:


ihned, příp. dle dohody

Mzdové zařazení:



mzdová třída B10 dle Vnitřního mzdového předpisu TUL
možnost přiznání osobního příplatku po zkušební době v návaznosti na hodnocení pracovního
výkonu

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:










zajímavá, různorodá a zodpovědná práce
6 týdnů 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 musí být přiloženy tyto listinné dokumenty:
a) stručný životopis
b) doklady o ukončeném vzdělání a členství v odborných společnostech, popř. hodnocení z
předchozího pracoviště

Výběrové řízení proběhne v prvním kole posouzením doručených listinných dokumentů, v druhém kole
formou osobního pohovoru s ředitelkou CDV TUL. 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 18.7.2019 emailem nebo poštou na níže uvedené adresy:

Kontaktní osoba:
Adresa:
e-mail:

Mgr. Jitka Pacltová, ředitelka Centra dalšího vzdělávání
Technická univerzita v Liberci, Centrum dalšího vzdělávání,
Voroněžská 1329/13, Liberec I-Staré Město
jitka.pacltova@tul.cz

Volné místo je od 18.6.2019 zveřejněno na úřední desce Technické univerzity v Liberci
(http://www.tul.cz/uredni-deska/uredni-deska-tul/vyberova-rizeni-volna-mista) a na portálu
zaměstnanosti MPSV (http://portal.mpsv.cz).
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