Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici
Náměstek/ kyně pro výzkum a vývoj
Náplň práce:
-

náměstek/kyně pro výzkum a vývoj koordinuje výzkum a vývoj SÚRO, v.v.i., jmenuje
vedoucí projektů a kontroluje průběh řešení výzkumných projektů
podílí se na přípravě koncepce rozvoje SÚRO, v.v.i. v oblasti výzkumu a vývoje,
zajišťuje potřebné podpůrné administrativní činnosti pro potřeby řešení výzkumných
úkolů
sleduje aktuální trendy výzkumu v oblasti radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
zajišťuje zadávání veřejných zakázek VaV
spolupracuje na organizaci odborných a vzdělávacích akcí pořádaných ústavem,
koordinuje práci knihovny, podílí se na vydávání publikací
odpovídá za hospodaření s lidskými, finančními a materiálními zdroji SÚRO, v.v.i. na
úrovni útvarů, které přímo řídí (odd. radiačních rizik; odd. finančního řízení výzkumu)
podílí se na ověřování připravenosti SÚRO, v.v.i. k odezvě na radiační mimořádnou
událost
zastupuje SÚRO, v.v.i. při jednáních se zahraničními výzkumnými institucemi
s působností v oblasti radiační ochrany a jaderné bezpečnosti
zajišťuje zavedení, funkčnost a zlepšování systémů zvláštních standardů řízení v
řízeném úseku
zajišťuje sledování věcně příslušné legislativy a její následnou implementaci do
interních předpisů
zajišťuje tvorbu a aktualizaci relevantních interních předpisů.

Požadavky:
-

vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo doktorském studijním programu
přírodovědného nebo technického směru
aktivní znalost českého a anglického jazyka, znalost dalších světových jazyků
výhodou
minimálně pětiletá praxe v oblasti radiační ochrany nebo jaderné bezpečnosti
zkušenost s přípravou a vedením národních/ mezinárodních výzkumných projektů
zkušenost s vedením pracovního týmu, manažerské schopnosti
dobré komunikační, organizační a analytické schopnosti včetně prezentačních
dovedností, vedení pracovních jednání
trestní bezúhonnost, spolehlivost, zodpovědnost
výborná znalost práce na PC.

Nabízíme:
-

mzda 75 000 Kč – 115 000 Kč/měsíc
zaměstnanecké benefity: 5 týdnů dovolené, 5 dnů zdravotního volna, příspěvek na
stravování, příspěvek na penzijní připojištění aj.
zajímavou a kreativní práci
další profesní rozvoj
pracoviště Bartoškova 1450/28 , Praha 4 - Nusle
nástup dle dohody.

Přihlášku s motivačním dopisem a strukturovaným životopisem zasílejte na e-mailovou
adresu dita.spustova@suro.cz
SÚRO v. v. i. si vyhrazuje kontaktovat pouze vybrané kandidáty.
Uzávěrka přihlášek: 10. 12. 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému
správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní
smlouvy ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude
prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o
ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném
rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich
osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho
souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás
informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění
nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na
omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi)
vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

