Rektor Slezské univerzity v Opavě
vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

ředitel Matematického ústavu v Opavě
Charakteristika vykonávané práce:
•

řízení vysokoškolského ústavu s odpovědností zejména za celý rozsah související
vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti, za podíl
na vzdělávací činnosti související s uskutečňováním akreditovaných studijních
programů nebo jejich částí, za využití a správu svěřeného majetku a za účelné využití
finančních prostředků součásti

Požadované vzdělání:
•
•

vysokoškolské vzdělání
dosažení vědeckopedagogické hodnosti „Profesor“ nebo „Docent“ v matematických
oborech

Odborné požadavky:
•
•
•
•
•
•

odborné působení v oblasti matematiky
odpovídající publikační činnost
uznání mezinárodní vědeckou komunitou, pozvání na mezinárodní konference
zkušenosti s vedením doktorandů
zkušenost se řízením vysokoškolského pracoviště min. 5 let
výborná znalost angličtiny slovem i písmem

Osobnostní předpoklady:
•
•
•

odpovědnost a samostatnost v rozhodování
organizační schopnosti
týmová spolupráce

Pracovní poměr:
•

předpokládaný nástup: 1.11.2020

•

jmenování na dobu určitou 4 roky

•

místo výkonu práce: Matematický ústav v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava

Požadované doklady:
•

přihláška k výběrovému řízení (vzor ke stažení na http://go.slu.cz/prihlaskavr)

•

profesní životopis

•

osobní dotazník uchazeče (vzor ke stažení na http://go.slu.cz/Dotaznikuchazece)

•
•

kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a dosažené akademické hodnosti
osvědčení o splnění předpokladů pro výkon funkce podle zákona č. 451/1991 Sb. (lze
doložit dodatečně)

Osobní pohovory s vybranými uchazeči se uskuteční do 2 týdnů po uplynutí lhůty pro
podávání přihlášek.

Upozornění:
Osobní údaje uchazeče o zaměstnání budou zpracovávány v souladu s příslušnými obecně
závaznými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem o zaměstnanosti,
zákonem o zpracování osobních údajů apod. Takto získané osobní údaje nebudou
zpřístupněny či sdělovány žádným třetím osobám a budou použity pouze pro účely
výběrového řízení a případného uzavření pracovní smlouvy. Pokud s uchazečem nebude
uzavřen pracovní poměr, materiály zaslané do výběrového řízení mu budou vráceny zpět;
v případě, že se takto zaslané materiály vrátí univerzitě prostřednictvím poštovní služby
zpět jako nevyzvednutá/nedoručitelná zásilka, budou bezprostředně poté skartovány.
Materiály doručené prostřednictvím elektronické pošty nebo datové schránky, příp. jiným
podobným způsobem, budou smazány a nebudou zálohovány ani jinak archivovány.

Požadované materiály zašlete písemně nebo emailem nejpozději do 30.9. 2020 na adresu:
Slezská univerzita v Opavě, sekretariát kvestora, p. Zuzana Moravcová, Na Rybníčku 626/1,
746 01 Opava, e-mail: zuzana.moravcova@slu.cz

