
 

ČR - Ústav pro studium totalitních režimů, o.s.s. 

vyhlašuje dne  1. 2. 2023 

výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

vedoucí personálního oddělení, rozvoje zaměstnanců 
a realizace vnějších styků vedení Ústavu 

 

místo výkonu práce: Praha,  platové zařazení: dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve  znění  pozdějších přepisů,  termín 

nástupu:  nejdříve  1. března 2023 (nebo dle dohody), pracovní poměr: na dobu určitou, 

zkušební doba: tříměsíční, rozsah úvazku 1,0. 

Náplň práce:  

• Zabezpečuje kompletní koncepční, metodickou, koordinační a realizační činnost v oblasti 
personalistiky, včetně vnitřní systemizace; 

• Spolupracuje při přípravě podkladů pro rozpočet platových prostředků Ústavu; 

• Spolupracuje s odborovými organizacemi, připravuje podklady pro návrh kolektivní smlouvy; 

• Komplexně zabezpečuje péči o zaměstnance; 

• Řeší otázky vzdělávání a osobního rozvoje zaměstnanců; 

• Na základě projektového financování se zabývá problematikou naplňování Gender equality 
plan; 

• V součinnosti se sekretariátem Ústavu se podílí na zajišťování realizace vnějších styků vedení 
Ústavu 

 
Požadujeme:  

• Vysokoškolské vzdělání a min. 3 roky praxe na obdobné pozici 

• Dobré komunikační a organizační schopnosti, schopnost pozitivní komunikace 

• Pečlivost při práci, vysoké pracovní nasazení, odolnost vůči stresu, aktivní přístup, 
zodpovědnost 

• Ochotu vzdělávat se, samostatnost, spolehlivost, časovou flexibilitu 

• Komunikativní znalost anglického jazyka slovem i písmem (němčina a ruština výhodou) 

• Dobrá počítačová gramotnost na uživatelské úrovni: znalost MS Word a MS Excel (zkušenosti 
se systémem GINIS a FLUX, výhodou; 

• Dobrý písemný projev a komunikační dovednosti 

• Samostatnost preciznost, systematičnost, komplexní přístup k řešení problémů, logické a 
analytické myšlení 

• Schopnost pracovat pod tlakem 
 

Nabízíme: 

• odpovídající finanční ohodnocení 

• kvalitní zázemí velké vědecko-vzdělávací instituce, organizační složky státu 

• 5 týdnů dovolené 

• 5 dní indispozičního volna 

• Stravenky 

• FKSP 

• možnost dalšího vzdělávání 
 
V případě zájmu o uvedenou pozici zašlete kompletní přihlášku  na adresu personalni@ustrcr.cz  
nejpozději do   28. 2.   2023 (včetně) 
Přihláška by měla obsahovat životopis a motivační dopis v českém jazyce. 
Ústav si vyhrazuje právo zrušit toto řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat na tuto pozici žádného 
uchazeče/žádnou uchazečku. Osobní údaje neúspěšných zájemců/zájemkyň budou skartovány.  
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