Výběrové řízení na pozici náměstka ředitele pro úsek výzkumu a rozvoje
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Drnovská 507, Praha 6 vyhlašuje výběrové řízení na
pozici náměstka ředitele pro úsek výzkumu a rozvoje
Místo výkonu práce: Praha 6
Termín nástupu: dohodou
Pracovní úvazek: plný
Požadujeme:
-

Vysokoškolské vzdělání zemědělského, technického, přírodovědného nebo
chemického směru
Praxe min. 5 let, zkušenosti s řízením pracovních týmů min. 2 roky
Zkušenosti s implementací strategických dokumentů, mezinárodní zkušenosti a
zkušenosti z oblasti výzkumu a vývoje výhodou
Výborné komunikativní schopnosti (verbální, písemné, prezentační)
Znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni, znalost dalšího cizího jazyka
výhodou
Vysoké pracovní nasazení
Kreativní a tvůrčí přístup k práci
Samostatnost, spolehlivost
Ochotu vzdělávat se

Charakteristika náplně práce:
- Zodpovědnost za oblast výzkumu a střednědobého rozvoje instituce, vedení
výzkumných pracovníků, rozvoj, hodnocení.
- Zodpovědnost za přípravu a podpora nových projektů
- Sledování výzkumných trendů a technologických potřeb, včetně mezinárodních
- Budování zahraničních kontaktů a možností mezinárodní spolupráce
- Řízení týmů výzkumných pracovníků
Nabízíme:
-

Odpovídající mzdové ohodnocení
Tvůrčí prostředí ambiciózního výzkumného ústavu
Možnost seberealizace.
5 týdnů dovolené.
Možnost dalšího vzdělávání.

K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
-

Motivační dopis.
Strukturovaný životopis včetně telefonního a e-mailového kontaktu.
Návrh koncepce rozvoje a řízení úseku pro výzkum a rozvoj na období 5 let
(max. 2 str. A4).

Lhůta pro podání přihlášky: 14. 11. 2017.

Způsob a místo doručení přihlášek:
Přihlášku s požadovanými doklady lze poslat elektronicky na adresu vuzt@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 – Ruzyně.
Sdělení:
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
skartovány.
Vzor písemné přihlášky:
Přihlašuji se do výběrového řízení na obsazení pozice náměstka ředitele pro úsek výzkumu a rozvoje.
Jméno, příjmení, titul:
Datum a místo narození:
Státní příslušnost:
Trvalý pobyt:
Souhlas uchazeče se zpracováním osobních údajů:
Podpisem a odevzdáním této přihlášky 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.
Souhlas uděluji dobrovolně a mohu jej kdykoliv odvolat.
V ……………………..
Podpis

dne………………………….

