
 

 

Ředitel Filosofického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i., vypisuje výběrové řízení na pozici  

výkonný redaktor – vedoucí edičního oddělení OIKOYMENH při FLÚ AV ČR  

na úvazek 0,5 

 

Náplň práce 

 kompletní zodpovědnost za chod a řádné plnění úkolů edičního oddělení OIKOYMENH 
a řízení jeho zaměstnanců; komunikace s autory, spolupracovníky a externími pracovníky 

 dohled nad hospodářskými a finančními záležitostmi edičního oddělení ve spolupráci 
s hospodářskou správou FLÚ (zpracování dílčích zpráv o hospodaření a ekonomických 
rozvah, jednání se sponzory a dalšími poskytovateli dotací, zodpovědnost za uzavírání 
smluv ve spolupráci s personálním oddělením FLÚ, dohled na řádnou komunikaci 
s tiskárnou a distributory) 

 příprava žádostí o dotace a granty 

 vedení cizojazyčné korespondence týkající se autorských práv  
 

Požadujeme 

 VŠ vzdělání humanitního směru (minimálně magisterský stupeň), orientace v oborech 
filosofie a teologie výhodou 

 praxe v nakladatelském sektoru, zkušenost s vydáváním odborné literatury, příp. s řízením 
menšího pracovního kolektivu 

 ztotožnění se s principy a posláním práce ve veřejné výzkumné instituci 

 jazyková vybavenost (doložená znalost angličtiny slovem i písmem, znalost dalších 
světových jazyků výhodou) 

 komunikativnost, samostatnost a iniciativnost, schopnost identifikovat problémy a aktivně 
je řešit 

 schopnost a ochota podílet se na dalších činnostech souvisejících s provozem a 
administrativou edičního oddělení 

 
Nabízíme 

 práci v prestižní veřejné vědecké instituci 

 možnost výhledového zvýšení pracovního úvazku 

 mzdu odpovídající vnitřnímu mzdovému předpisu Filosofického ústavu AV ČR 

 zaměstnanecké benefity 
 

Dokumenty požadované k žádosti 

 strukturovaný životopis včetně referencí 

 krátký motivační dopis (max. 1 strana) 

 kopie dokladů o vzdělání 
 

Nástup 

 1. února 2018 (případně dle dohody) 
 

Přihlášku se všemi požadovanými materiály zasílejte e-mailem na adresu sekretariat@flu.cas.cz a 
zároveň poštou na adresu: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., sekretariát ředitele, Jilská 1, 110 00 
Praha 1, případně předejte přímo do podatelny ústavu nejpozději do 15. 11. 2017. 
Vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru, který se uskuteční začátkem prosince 2017. 
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