›› VOLNÁ ADMINISTRATIVNÍ POZICE ‹‹
ve výzkumném týmu

Výzkumný tým Urbánní a regionální laboratoř působí na katedře sociální geografie a regionálního
rozvoje a je tvořen převážně mladým pracovním kolektivem. V současné době hledáme do týmu
vhodnou osobu na administrativní pozici. Nabídka je určena jak pro studující, tak i další zájemce a
zájemkyně.

CO OD VÁS OČEKÁVÁME?










Zajištění administrativní správy a běžných provozních aktivit v rámci našich řešených
výzkumných projektů (NAKI, TAČR, GAČR, GAUK). Vaším úkolem bude např. pro tým zajistit
nákup potřebného materiálu, vyřízení objednávek a faktur, správa cestovních návrhů a výkazů,
spolupráce při sledování rozpočtů jednotlivých projektů, vedení zápisů ze schůzek, příprava
ostatní administrativy spojené s realizací výzkumných projektů, přepis a aktualizace vybraných
datových souborů.
Komunikaci s celofakultními pracovišti (zaměstnanecké oddělení, ekonomické oddělení,
oddělení projektového řízení, sekretariát katedry sociální a regionální geografie a další).
Praktické využití vašich znalostí a dovedností (spolehlivost, organizační schopnosti, práce
s programy MS Office, znalost anglického jazyka, schopnost učit se novým věcem,
komunikativnost).
Možnost věnovat se těmto aktivitám zhruba 15 až 20 hodin týdně, a to ideálně od 1. března
2020. Pracovní dobu si po dohodě s námi můžete do jisté míry určit sami podle svých
preferencí a možností.
Vykonávání činnosti v kanceláři v Legerově ulici (popř. i na Albertově).
Neočekáváme, že budete umět všechno, ale pokud umíte i něco více, co by se nám mohlo
hodit, budeme rádi, když nám to řeknete.

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?







Uzavření pracovního úvazku formou DPČ nebo DPP. Odpovídající finanční ocenění.
Sdílené pracovní místo a podmínky pro práci v naší kanceláři v Legerově ulici.
Možnost nahlédnout pod pokličku fungování výzkumného týmu. Na čem nyní pracujeme,
můžete zjistit na www.urrlab.cz. Nejintenzivněji se věnujeme aktivitám spojeným s projekty
financovanými Grantovou agenturou ČR a nově i Ministerstvem kultury ČR (projekt NAKI), ale
zabýváme se i dalšími činnostmi aplikovaného výzkumu, výuky a propagace geografie.
Sdílení zkušeností (nejen) s výzkumem. Náš tým tvoří lidé v různé fázi profesní dráhy, s různými
preferencemi ve výzkumu (a to jak tematickými, tak metodickými).
V případě dlouhodobější práce, vzájemné spokojenosti a vašeho zájmu o obor urbánní
geografie nabízíme perspektivu možné participace na výzkumu a zapojení se do publikační
činnosti.

POKUD MÁTE O ADMINISTRATIVNÍ POZICI ZÁJEM, NAPIŠTE NÁM OBRATEM!
Svůj zájem sdělte Nině Dvořákové na adresu nina.dvorakova@natur.cuni.cz. Ke zprávě připojte svůj
stručný životopis, budeme rádi, když v e-mailu krátce uvedete, proč máte o uvedenou pozici zájem,
které své schopnosti můžete při práci uplatnit.

