Filosofický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., (FLÚ AV ČR) je veřejná výzkumná instituce zabývající se
bádáním v oblasti filosofie a příbuzných vědních oborů. V rámci Akademie věd ČR je největším
pracovištěm v oblasti humanitních a společenských věd – tvoří ho téměř 250 zaměstnanců se společným
cílem rozvíjet excelentní výzkum na mezinárodní úrovni a posilovat vědomí národní identity pomocí
kritického zkoumání dějin myšlení v českých zemích a středoevropském prostoru.
Ředitel Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na pozici:

HR junior specialist(k)a
(částečný úvazek 0,4 FTE)

Náplň práce:
-

Koordinace aktivit souvisejících se získáváním, výběrem, přijímáním, adaptací a péčí o vědecké
zahraniční pracovníky
Organizace výběrových řízení se zahraničními pracovníky
Administrace a zajištění potřebných podkladů pro přípravu pracovně-právních dokumentů
zahraničních pracovníků
Komunikace se zahraničními pracovníky a podpora jejich adaptace na pracovišti
Administrativní podpora HR oddělení

Požadujeme:
- VŠ/SŠ
- Komunikativní znalost anglického jazyka (min. úroveň B2)
- Znalost MS Office (Word, Excel, Outlook) na běžné uživatelské úrovni
- Příjemné a komunikativní vystupování
- Zodpovědný přístup, ochotu, samostatnost a spolehlivost
Nabízíme:
- Práci na částečný úvazek (odpovídá 16 hod/týdně)
- Pracovní smlouvu na dobu určitou do 31. 12. 2022
- Práci vhodnou pro absolvent(k)y či student(k)y, kteří chtějí získat praxi v oblasti HR
- Mzdové ohodnocení (30-32.000 Kč hrubého měsíčně; odpovídá plnému úvazku)
- Zaměstnanecké benefity (25 dnů dovolené, 8 dní indispozičního volna, stravenková karta,
časová flexibilita v plnění pracovních povinností, Multisport karta, nabídka jazykových kurzů,
jóga na pracovišti atd.)
- Příjemné pracovní prostředí v historickém centru Prahy
- Práci v prestižní veřejné vědecké instituci
- Nástup: ihned

Dokumenty požadované k žádosti:
- strukturovaný životopis

Přihlášku zasílejte e-mailem na adresu zivotopisy@flu.cas.cz nebo doporučeně 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 10. 6. 2022.

Vybraní uchazeči budou pozváni na ústní pohovor, který se uskuteční v druhé polovině června.
Kontaktní osoba: Petra Cabalová, tel: 221 183 213

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete FLÚ své osobní údaje, a to
za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ). Poskytnutí
osobních údajů uvedených v žádosti je povinným poskytnutím osobních údajů ve smyslu zákona č.
110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, a jejich rozsah vyplývá z § 45 odst. 2 a § 37 odst. 2 zákona
č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Zpracování Vašich osobních údajů bude
dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám.
Udělení souhlasu je možné kdykoliv odvolat.

