
 

 

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.  

Filosofický ústav AV ČR vypisuje aktuálně výběrové řízení na pozici: 

 

HR manažer/HR manažerka (part time) 

 
Náplň práce:  

- v rámci projektu Rozvoj prostředí pro profesní růst pracovníků FLÚ (OP VVV): 

- realizace činnosti související s procesem získání a následného udržení ocenění 
Evropské komise „HR Excellence in Research Award“ (HR Award) 

- implementace části Akčního plánu související s personální politikou, prezentace HR 
Award pracovníkům FLÚ 

- nastavování a zdokonalování vybraných personálních procesů směřujících 
ke zlepšování pracovních podmínek na FLÚ 

- zajišťování reportingu a evaluace ve vztahu k Evropské komisi 

- dohled na naplňování projektových výstupů v oblasti HR 

- spolupráce s týmem projektu 

- zajišťování dalších aktivit týkajících se personálních činností na FLÚ, realizování dílčích HR 
projektů 

- odborné vedení HR generalistky; v rámci svěřené agendy spolupráce se specialistkou 
pro vzdělávání a rozvoj, s personálním oddělením a s pracovníky servisních oddělení 

- poskytování poradenství v oblasti HR vedoucím pracovníkům i všem zaměstnancům FLÚ 

- zajišťování agendy spojené s přijímáním a zaměstnáváním zahraničních pracovníků 

 
Požadujeme: 

- relevantní VŠ vzdělání (min. bakalářský stupeň) 

- doložená praxe na obdobné pracovní pozici (personalista, HR Business Partner, HR generalista 
apod.) NEBO pracovní zkušenosti z výzkumného či univerzitního pracoviště a dlouhodobý 
profesní zájem o oblast personálního řízení 

- angličtinu na komunikativní úrovni slovem i písmem (min. na úrovni B2, výhodou C1) 

- schopnost tvorby a úprav metodik, manuálů a dalších interních HR dokumentů 

- samostatnost, výborné organizační a komunikační schopnosti, přátelské a vstřícné 
vystupování, flexibilní a aktivní přístup k řešení pracovních úkolů 

- schopnost týmové spolupráce a loajalita 



 

- ztotožnění se s étosem neziskové veřejné výzkumné instituce 

- zkušenosti s agendou zaměstnávání cizinců, s prací v projektovém prostředí EU fondů a s prací 
na výzkumném či univerzitním pracovišti výhodou 

 
Nabízíme: 

- práci na částečný úvazek 0,75 (odpovídá 30 hod. týdně) 

- smlouvu na dobu určitou do 31. 12. 2022 

- mzdu ve výši 34 500 Kč měsíčně (odpovídá již zkrácenému úvazku) 

- práci v prestižní vědecké instituci 

- kolegiální a intelektuálně stimulující atmosféru 

- zaměstnanecké benefity (až 5 týdnů dovolené, až 8 sick days, stravenkovou kartu, flexibilní 
plnění pracovních povinností, možnost jazykového a dalšího vzdělávání hrazeného 
zaměstnavatelem)  

- pracoviště v historickém centru Prahy 

- nástup v polovině července 2021, event. dohodou 

 
Dokumenty požadované k přihlášce: 

- strukturovaný životopis (včetně referencí) 

- motivační dopis 

- kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

 

 
V případě Vašeho zájmu zašlete přihlášku včetně všech požadovaných dokumentů e-mailem na adresu 
cabalova@flu.cas.cz nejpozději do 5. 7. 2021 (včetně).  
 
Vybraní uchazeči a uchazečky budou pozváni na osobní/on-line pohovor. 
 
Kontaktní osoba: Petra Cabalová, tel. 731 617 389, e-mail cabalova@flu.cas.cz. 
 

Zasláním přihlášky dáváte FLÚ automaticky souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních 
údajů za účelem ucházení se o pracovní pozici ve FLÚ v souladu s Obecným nařízením o ochraně 
osobních údajů 2016/679 (GDPR). Udělení souhlasu je možné kdykoliv odvolat.  
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