Výběrové řízení na pozici ekonomického náměstka
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i., Drnovská 507, Praha 6 vyhlašuje výběrové řízení na
pozici ekonomického náměstka.
Místo výkonu práce: Praha 6
Termín nástupu: 1. 7. 2017
Pracovní úvazek: plný
Kvalifikační požadavky:
Vysokoškolské vzdělání ekonomického směru (Ing., Mgr.).
Znalost české účetní a daňové legislativy, pracovního práva.
Znalost angličtiny na úrovni basic
Další požadavky:
- Koncepční myšlení.
- Dobré komunikační, organizační a řídící schopnosti.
- Znalost problematiky veřejných výzkumných institucí.
- Praxe na obdobných vedoucích pozicích.
- Zkušenosti s projektovým řízením.
- Zkušenost s řízením kolektivu pracovníků.
- Počítačová a informační gramotnost (znalost programů Microsoft Office, orientace
v prostředí internetu).
- Zkušenost z komerční sféry.
- Příjemné vystupování, schopnost navazovat dobré vztahy.
- Ochota vzdělávat se.
- Aktivní a tvůrčí přístup k práci, samostatnost, spolehlivost, přesnost, časová flexibilita.
- Výpis z trestního rejstříku., ne starší šesti měsíců.
Nabízíme:
- Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu a zákona 262/2006 Sb.
- Možnost seberealizace.
- 5 týdnů dovolené.
- Možnost dalšího vzdělávání.
K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
Strukturovaný životopis včetně telefonního a e-mailového kontaktu.
Motivační dopis.
Lhůta pro podání přihlášky:
Do 10.7. 2017, na přihlášky doručené po tomto datu nebude brán zřetel.
Způsob a místo doručení přihlášek:
Přihlášku s požadovanými doklady lze poslat elektronicky na adresu hana.kuthanova@vuzt.cz nebo
dodat osobně do sekretariátu ředitele, nebo písemně na adresu:
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i., Drnovská 507, 161 01 Praha 6
Upozornění:
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodu toto výběrové řízení kdykoli v jeho
průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.
Podklady pro výběrové řízení budou vráceny pouze na vyžádání.
Nevyžádané podklady budou do 30. 7. 2017 skartovány.
Strukturovaný životopis musí obsahovat souhlas ve znění:
Podpisem a odevzdáním přihlášky do výběrového řízení na pozici Ekonomického náměstka uděluji
Výzkumnému ústavu zemědělské techniky, v. v. i., Drnovská 507, Praha 6 v souladu se zněním § 5
zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním mých osobních údajů pro
potřeby výběrového řízení na dobu do 30. 7. 2017.
Souhlas uděluji dobrovolně a mohu jej kdykoliv odvolat.

