rektor
Rektor Západočeské univerzity v Plzni oznamuje zahájení výběrového
řízení na pozici
ŘEDITELKA/ŘEDITEL VYSOKOŠKOLSKÉHO ÚSTAVU
NOVÉ TECHNOLOGIE – VÝZKUMNÉ CENTRUM
Co Vás na pozici čeká?
 budete řídit a analyzovat činnost vysokoškolského ústavu Nové technologie –
výzkumné centrum (NTC)
 budete koordinovat spolupráci všech pracovišť ústavu
 budete dohlížet a zodpovídat za řádné hospodaření s finančními prostředky
NTC
 budete řídit personální politiku NTC, rozhodovat ve věcech hodnocení
zaměstnanců
 budete propagovat a prezentovat NTC a jeho činnosti
 budete se podílet na řešení projektů NTC a propagovat jejich výsledky
 budete připravovat a realizovat výzkumnou spolupráci s domácími i
zahraničními partnery
 budete předsedat Vědecké radě NTC a řídit jednání rady centra
Co od Vás budeme požadovat?
 vysokoškolské vzdělání
 manažerská praxe po dobu minimálně 5 let
 praxi v řídící činnosti, znalost problematiky hospodaření veřejné vysoké školy a
akademického prostředí výhodou
 organizační, manažerské, prezentační, komunikační a vyjednávací schopnosti
 zkušenosti v řízení velkých výzkumných projektů a/nebo týmů
 prokazatelné profesní mezinárodní zkušenosti (vítané zejména oblasti
výzkumu, vědy a inovací)
 dobrá znalost anglického jazyka slovem i písmem (doložení úrovně znalosti
certifikátem/osvědčením, nebo jiným dokladem)
 smysl pro zodpovědnost, komunikativnost a organizační schopnosti
 morální integrita, samostatnost, časová flexibilita, profesionální vystupování
 vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu
Co Vám můžeme nabídnout?
 praxi v oblasti řízení
 pracovní poměr na plný úvazek
 činorodou, kreativní a zodpovědnou řídící práci ve stabilním a inspirativním
akademickém prostředí vysoké školy

rektor
 zaměstnanecké benefity (6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, jazykové a
jiné univerzitní vzdělávací kurzy zdarma)
 pracovní poměr na dobu určitou, předpokládaný termín nástupu do práce
je 1. 1. 2020
Písemné přihlášky s názvem pracovního místa zasílejte na adresu: Západočeská
univerzita v Plzni, Odbor lidských zdrojů, Mgr. Lenka Caisová, Ph.D.,
Univerzitní 8, 301 00 Plzeň, tel. 377 63 1210, email caisova@rek.zcu.cz.
K přihlášce přiložte motivační dopis, odborný životopis s přehledem dosavadní praxe,
doklady o vzdělání a kvalifikaci.
Konec lhůty pro podání přihlášky do výběrového řízení je 8. prosince 2019.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit nebo nevybrat
žádného z uchazečů. Osobní údaje uchazečů jsou zpracovávány za účelem realizace
výběrového řízení v souladu s platnou legislativou.

