VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MÍSTO REFERENTA ZAHRANIČNÍHO ODDĚLENÍ AMU
Ke dni 4. 10. 2019 vyhlašuje kvestor Akademie múzických umění v Praze výběrové řízení na místo referenta
zahraničního oddělení AMU.
Akademie múzických umění v Praze, největší umělecká vysoká škola v České republice, byla založena
prezidentským zřizovacím dekretem bezprostředně po konci druhé světové války. Během sedmi desítek let se
zasloužila o výchovu desítek významných osobností známých po celém světě.
Popis hlavních pracovních činností:
Koordinace práce a metodické vedení zahraničních oddělení fakult AMU v oblasti mezinárodní spolupráce,
kontrola čerpání rozpočtu a ekonomické vedení projektů mezinárodní spolupráce, komunikace se zahraničními
partnery AMU, administrace programů zahraniční spolupráce (ERASMUS, CEEPUS, Višegrádský fond,
Fulbright), příprava a zpracování žádostí o prostředky z fondů EU na mezinárodní spolupráci, příprava podkladů
pro strategické dokumenty, spolupráce s ostatními VŠ v ČR v oblasti mezinárodní spolupráce, příprava podkladů
pro MŠMT a DZS v dané oblasti.
Požadavky:


SŠ/VŠ vzdělání všeobecného, ekonomického, právního nebo humanitního zaměření



Anglický jazyk na velmi dobré úrovni, další jazyk výhodou



Zkušenosti ve sledování ekonomické agendy



Velmi dobré komunikační dovednosti a organizační schopnosti



Znalost vysokoškolského prostředí výhodou



Schopnost efektivního řešení problémů



Zkušenost a pozitivní přístup k elektronické administraci a evidenci mobilit a projektů výhodou



Nutná pokročilá znalost PC



Negativní osvědčení podle § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., morální a občanská bezúhonnost

Nabízíme:


úvazek: 0,5 - pracovní smlouva (v krátkodobém časovém horizontu možnost navýšení úvazku na 1,0)



25 dnů dovolené



Stravování v objektu



Zaměstnanecké benefity dle platné Kolektivní smlouvy (např. sick days, příspěvek na penzijní
připojištění)



Příjemné pracovní prostředí v historickém centru Prahy



Mzdové zařazení dle vnitřního mzdového předpisu AMU, osobní ohodnocení podle pracovních
výsledků



13-tý plat

Pracoviště: Malostranské náměstí 12, Praha 1

Termín nástupu: dle dohody, nejpozději od 1. 1. 2020
Vaše přihláška musí obsahovat:
Stručnou motivaci, osobní zaměření a představu o činnosti, strukturovaný profesní životopis, kopie dokladů o
předešlém vzdělání nebo absolvovaných kurzech dalšího vzdělávání.
Termín uzávěrky pro zaslání přihlášek: do 31. 10. 2019
Přihlášky zasílejte elektronicky na adresu: magdalena.turkova@amu.cz
Zasláním životopisu uchazeč/-ka o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých
osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového
řízení. Více informací o tom, jak nakládáme s osobními údaji, můžete najít na https://www.amu.cz/cs/urednideska/ochrana-osobnich-udaju/

