Děkanka Fakulty aplikovaných věd ZČU
vyhlašuje výběrové řízení na pozici
vedoucí výzkumného programu VP3
„Výzkum a modelování heterogenních materiálů a mechanických a biomechanických struktur“

ve výzkumném centru „NTIS – Nové technologie pro informační společnost“
Popis pracovní pozice:
-

řízení výzkumného programu včetně věcného a časového plnění plánovaných výsledků
koordinace spolupráce mezi výzkumnými programy Centra
podíl na řízení personální politiky včetně hodnocení výsledků týmu i jednotlivých pracovníků
zpracování podkladů dílčího ročního rozpočtu programu a zajišťování jeho plnění
řešení komplexních vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů
příprava, získávání a vedení výzkumných projektů účelové podpory a smluvního výzkumu
tvůrčí koordinace náročných výzkumných projektů a vývojových praxí
koncepční rozvoj spolupráce s národními a zahraničními výzkumnými institucemi

Požadujeme:
-

ukončené vysokoškolské doktorské vzdělání v oboru aplikovaná mechanika (titul Ph.D. nebo ekvivalent)
akademická hodnost docent nebo profesor výhodou
prokazatelné manažerské schopnosti a zkušenosti s vedením výzkumného týmu
kvalitní výsledky ve výzkumu a vývoji a odpovídající publikační činnost v daném oboru
minimálně 5 let praxe při řešení národních a mezinárodních projektů
komunikativní znalost anglického jazyka

Nabízíme:
-

zajímavou a perspektivní práci v moderním výzkumném centru
všechny výzkumné a kariérní příležitosti spojené s danou pozicí
nástup do pozice vedoucího k 1. 9. 2017
odpovídající mzdové ocenění dle platného Vnitřního mzdového předpisu Západočeské univerzity v Plzni

Informace o pracovišti:
-

http://www.ntis.zcu.cz/
https://www.fav.zcu.cz/

Písemné přihlášky spolu se strukturovaným profesním životopisem, motivačním dopisem a kopiemi dokladů
o dosaženém vzdělání zasílejte na adresu: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, výzkumné
centrum NTIS, 306 14 Plzeň – pošt. přihr. 314 nebo elektronicky na e-mailovou adresu: trsova@ntis.zcu.cz. Obálku
nebo předmět e-mailové zprávy označte „NTIS – Vedoucí výzkumného programu VP3“.
Uzávěrka přihlášek: 2. 7. 2017 včetně
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů. Odesláním životopisu uchazeč souhlasí se
zpracováním a uchováním osobních údajů. Poskytnutí údajů je dobrovolné s tím, že tyto údaje mohou být zpracovány výlučně pro vedení databáze
uchazečů o zaměstnání ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Souhlas je dán na dobu maximálně 1 roku a lze ho kdykoli
uchazečem písemně odvolat. Toto není výběrové řízení ve smyslu „Úplného znění řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických
pracovníků Západočeské univerzity v Plzni ze dne 22. července 2011“.

