Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod
přijme pracovníka na pozici
TECHNICKÝ A ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK, ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO PRODEJNY RYB A
RYBÍCH VÝROBKŮ
Náplň práce:
Ve spolupráci s ostatními pracovníky technické zabezpečení provozu;
Zajištění administrativní činnosti pracoviště;
Adaptace pracovního rozvrhu pracoviště v závislosti na řešených projektech a požadavcích
ostatních složek FROV a JU;
Ve spolupráci s ostatními pracovníky řízení a kontrola systému HACCP;
Spoluúčast na řešení jednotlivých projektů a jejich částečná administrace;
Účast na realizaci vzdělávacích kurzů pořádaných v rámci pracoviště;
Další činnosti související s pozicí zástupce vedoucího např. účast na kontrolách SVS, koordinace
nákupů vstupních surovin a technického vybavení a administrativní zajištění jejich financování
z příslušných projektových zdrojů;
Zajišťování úkolů spojených s personálním a organizačním vedením pracoviště v době
nepřítomnosti vedoucího pracovníka.
Požadujeme:
VŠ/SŠ vzdělání (rybářského či ekonomického směru výhodou);
Aktivní znalost anglického jazyka slovem i písmem (min. na úrovni B2);
Znalost obecné problematiky managementu výzkumných projektů;
Organizační schopnosti, schopnost týmové spolupráce
Spolehlivost, samostatnost, komunikativnost, aktivní přístup k řešení problémů a vysokou
flexibilitu;
Aktivní zájem o problematiku zpracování ryb a gastronomii
Řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič/ka;
Velmi dobrou znalost práce na PC, MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
Trestní bezúhonnost.
Nabízíme:
Zajímavou práci v mezinárodním kolektivu;
Příjemné pracovní prostředí ve zrekonstruovaných prostorách fakulty;
Možnost osobního i profesního rozvoje (jazykové a zaměstnanecké kurzy);
Další zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, stravenky, zvýhodněné mobilní volání či
bankovní služby u partnerské banky, MS Office zdarma pro soukromé využití, univerzitní školka).
Uvažovaný nástup: březen 2019
Pracovní úvazek: 1,0
Mzda: 18 100 – 26 000 Kč měsíčně (dle Mzdového předpisu JU, po zapracování možnost přiznání
výkonnostní prémie)
Místo výkonu práce: ÚAOV, Husova tř. 458/102, 370 05 České Budějovice
Strukturovaný životopis, motivační dopis a kopii dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání zasílejte
Ing. Mirce Průšové na e-mail mprusova@frov.jcu.cz nebo na adresu Fakulta rybářství
a ochrany vod, Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany nejpozději do 15. 2. 2019.
Více informací na http://www.frov.jcu.cz/cs/home-button/uredni-deska/volna-pracovni-mista
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