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NÁZEV DOKUMENTU 

Ústav molekulární genetiky Akademie Věd České Republiky, v. v. i.  

Hledá uchazeče / uchazečky na pozici: 

 

SAMOSTATNÝ PERSONALISTA / SAMOSTATNÁ PERSONALISTKA 

 
 

Vaší prací bude: 
- kompletní vedení personální agendy středně velké veřejné výzkumné instituce (správa osobních 

složek, příprava pracovněprávních dokumentů, hlídání dob určitých...) 
- příprava podkladů pro mzdovou účtárnu 
- komunikace s vedoucími jednotlivých oddělení a vyřizování jejich požadavků 
- vedení agendy lékařských prohlídek 
- přijímání zaměstnanců do pracovního poměru 
- účast na výběrových řízeních 
- odpovědnost za agendu ukončování pracovních poměrů 
- komunikace s odborovou organizací 
- komunikace s relevantními úřady 
- agenda zaměstnávání zahraničních výzkumníků (ve spolupráci s dalšími pracovníky) 
- pravidelné i ad hoc reporty vedení ústavu 
- správa systému zaměstnaneckých benefitů 
- a mnohé další úkoly a výzvy nejrůznějšího charakteru 
 
Očekáváme od vás: 
- velmi dobrou znalost Zákoníku práce a souvisejících předpisů 
- anglický jazyk na pokročilé úrovni slovem i písmem (B2 – C1) 
- praxi na podobné pozici min. 3 roky 
- dobré organizační schopnosti (především ve vztahu k sobě a vlastní práci) 
- empatii a skvělé komunikační schopnosti 
- ukončené středoškolské vzdělání s maturitou nebo vyšší 
- dobrou znalost práce na PC (MS Excel, MS Word…) 
- smysl pro týmovou práci a zodpovědnost za svěřenou agendu 
- schopnost dokončit zadanou práci samostatně a v domluveném termínu 
- samostatnost, rozhodnost a odolnost vůči stresu 
 
Vaší výhodou budou:  
- zkušenosti s prostředím veřejné výzkumné instituce 
- znalost práce ve mzdovém programu EGJE nebo Magion 
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NÁZEV DOKUMENTU 

Nabízíme vám: 
- možnost nástupu 1. 2. 2020 nebo dle dohody 
- práci na celý úvazek 
- uplatnění  v moderní prestižní vědecké instituci 
- zajímavé finanční ohodnocení (dle zkušeností a praxe uchazeče) 
- smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení 
- 25 dnů dovolené, další benefity po zkušební době 
- příspěvek na stravování formou stravenek s možností využití přímo v budově zaměstnavatele 
- příspěvek na sport, kulturu nebo důchodové připojištění 
- možnost absolvovat bezplatné kurzy anglického jazyka na pracovišti 
- možnost využití sportovišť, ubytovacích zařízení a školky přímo v areálu. 

 
V případě zájmu pošlete svůj strukturovaný životopis s krátkým motivačním dopisem na adresu 
personalni@img.cas.cz . 
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