
 

 

Akademie múzických umění v Praze vypisuje výběrové řízení na pozici  

referenta/ky oddělení pro vědu, výzkum a projekty 

 

Popis pracovní pozice:  

• Nástup: Ideálně od 1. 7. 2021 (případně dle vzájemné dohody). 

• Trvání: První smlouva je uzavírána na jeden rok (s předpokladem následného prodloužení). 

• Úvazek: 1,0 (40 hodin týdně). 
 

Úkoly na pozici: 

• Administrativní a konzultační podpora fakultám a pracovištím rektorátu v oblasti grantů a projektů. 

• Monitoring grantových příležitostí pro AMU, příprava a aktualizace harmonogramu vědecko-
výzkumných a umělecko-výzkumných výzev pro akademické pracovníky i studenty, rozesílání 
newsletterů a individuální komunikace se zájemci. 

• Administrativní a produkční zajištění školních projektových soutěží, celoškolních konferencí, seminářů 
a školení k problematice vědy, výzkumu a projektů. 

• Správa sekce webových stránek AMU věnovaných agendě vědy, výzkumu a projektů. 

• Správa evidence projektů v rámci školy a výkazní činnost směrem k MŠMT ČR, MK ČR, ČSÚ atd.  

• Administrativní a organizační podpora prorektorce pro vědecko-výzkumnou a umělecko-výzkumnou 
činnost. 
 

Kvalifikační předpoklady: 

• Vysokoškolské vzdělání 

• Zkušenosti na obdobné pracovní pozici (akademické prostředí, státní správa, neziskový sektor, firma 
atd.)  

• Velmi dobré analytické, komunikační, administrativní a organizační dovednosti 

• Samostatnost v rozhodování, pečlivost a systematičnost  

• Anglický jazyk na úrovni B2 či vyšší 
 

Nabízíme: 

• Možnost seberealizace a osobního rozvoje na největší umělecké univerzitě v ČR 

• Inspirativní pracovní prostředí na Malé Straně v menším přátelském kolektivu 

• Možnost dalšího vzdělávání (včetně např. jazykových kurzů pro zaměstnance)  

• Finanční ohodnocení dle vnitřního mzdového předpisu AMU  

• 13. plat 

• Příspěvek na důchodové připojištění 

• Zvýhodněné ceny na stravování 

• 5 týdnů dovolené 

• 6 SickDays pro každý rok  

• Služební notebook  

• Služební telefon  
 

  

 

V Praze dne 17. 5. 2021 
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Vaše přihláška (pouze elektronicky) musí obsahovat: 

Stručný motivační dopis, strukturovaný profesní životopis, kopie dokladů o VŠ vzdělání  

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu kristyna.kyselova@amu.cz. Do předmětu prosím uveďte “Výběrové 

řízení OVVP” a Vaše jméno. Přihlášky budou posuzovány průběžně.  

Zasláním životopisu uchazeč/-ka o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých 

osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného 

výběrového řízení. Více informací o tom, jak nakládáme s osobními údaji, můžete najít na 

https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/ochrana-osobnich-udaju/. 
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