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Vyhlášení výběrového řízení na obsazení 1 místa pracovníka 
projektového oddělení Fakulty strojní, VŠB-TU Ostrava  

 
 
Na základě schválení vedením Fakulty strojní VŠB – TU Ostrava vyhlašuji výběrové řízení na 
obsazení 1 místa pracovníka projektového oddělení Fakulty strojní.  
 
Požadavky: 

 Vysokoškolské vzdělání; 

 Pracovní zkušenosti z oblasti realizace projektů EU nebo s administrativním fungováním 
vysokých škol podmínkou; 

 Znalosti z oblasti finančního řízení a tvorby rozpočtu; 

 Velmi dobrá znalost práce na PC (textové a tabulkové programy, další běžné programy, 
internet); 

 Práce v SAP výhodou; 

 Časová flexibilita, schopnost tvůrčího myšlení, práce v týmu; 

 Organizační, koordinační a komunikační schopnosti, zvládání stresových situací; 

 Trestní bezúhonnost (doložte výpisem z rejstříku trestu); 
 
Náplň práce: 

 Administrace schválených projektů; 

 Administrace ekonomických činností na děkanátu; 

 Příprava monitorovacích zpráv projektů; 

 Komunikace s řešiteli projektů; 

 Komunikace s útvary VŠB-TU Ostrava; 

 Metodické vedení při přípravě a realizaci projektů; 

 Plnění dalších úkolů uložených příslušným vedoucím zaměstnancem; 
 
Nabízíme: 

 Pracovní pozici v realizovaných projektech Fakulty strojní; 

 Flexibilní pracovní dobu v rozsahu pracovní smlouvy; 

 Příjemné pracovní prostředí; 

 Možnost zapojení se do přípravy a realizace dalších projektů na Fakultě strojní; 
 
 
Termín nástupu:   1. 9. 2020 nebo dle dohody  
 
Výše pracovního úvazku: plný 100% (40 hodin / týden)  
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Přihlášku doložte profesním životopisem zaměřeným na odbornou praxi a dosavadní zkušenosti, 
motivačním dopisem a případně dalšími doklady osvědčujícími odbornou kvalifikaci a zašlete v 
elektronické formě (ve formátu PDF) na e-mail dekanat.fs@vsb.cz, předmět: „Projektové oddělení 
FS“. 
 
Zaslané osobní údaje budou použity výhradně pro účel výběrového řízení a budou po ukončení 
výběrového řízení, pokud nebude uchazeč na VŠB-TUO zaměstnán, zlikvidovány v souladu 
s příslušnou legislativou. 
 
 
Přihlášky zasílejte do třiceti dnů od data zveřejnění. 
 
 
 
V Ostravě dne 20. 7. 2020 
 
 
 
 prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. 
 děkan 
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