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

Hledá uchazeče/uchazečky na pozici: 

 

ADMINISTRÁTOR / WEBMASTER 
 
 
Vaší prací bude: 
• Správa a tvorba webových stránek v redakčním systému  

- publikavání článků a aktualit na webu 
- úpravy v HTML a CSS 
- základní povědomí o webdesignu 

• Správa interní databáze 
- příprava formulářů 
- podpora uživatelů  
- zpracování dat 

• Tvorba grafických materiálů určených k propagaci a tisku 
• Komunikace se členy projektového týmu 
• Organizace a podpora vzdělávacích kurzů a konferencí 
• Administrativní a organizační podpora v rámci projektu „Národní výzkumná infrastruktura pro 

biologické a medicínské zobrazování (Czech-BioImaging)“ 
 

Očekáváme od vás:  
• Znalost MS Office a Adobe grafický balíček 
• Znalost HTML a CMS 
• Redakční systém WordPress 
• Základní znalost CMS Bolt výhodou 
• Výborná znalost českého jazyka a pokročilá znalost anglického jazyka slovem i písmem 
• ochota učit se novým věcem, schopnost týmové i samostatné práce a bezúhonnost 
 
Nabízíme vám: 
• plný pracovní úvazek 
• místo výkonu práce: Ústav molekulární genetiky AVČR, Vídeňská 1083, Praha 4 – Krč 
• zajímavé mzdové ohodnocení 
• mezinárodní pracovní prostředí 
• 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravu formou stravenek, multisport karta, posilovna/squash, 

mateřská škola v areálu, práce v zajímavém prostředí 
 

V případě zájmu pošlete svůj strukturovaný životopis s krátkým motivačním dopisem  
na adresu personalni@img.cas.cz . 
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Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., IČO: 68378050, Vídeňská 
1083, Praha, Krč, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s 
obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje 
za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: 
(i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz 
osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-
li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost 
údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné 
oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné 
vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování údajů 
společností Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., IČO: 68378050, Vídeňská 1083, Praha, Krč, poskytuje pověřenec pro 
ochranu osobních údajů JUDr. J. Oliberiusová. 
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