
 

 

Rektor ŠKODA AUTO Vysoké školy vyhlašuje výběrové řízení 
na pozici: 

 

Specialist(k)a projektového oddělení pro ŠKODA 
AUTO Vysokou školu 
 

Požadujeme: 

• VŠ nejlépe ekonomického směru 
• zkušenosti v oboru výhodou 
• komunikativní znalost anglického jazyka slovem i písmem (německý jazyk 

výhodou) 
• znalost vysokoškolského prostředí výhodou 
• pečlivost, proaktivní a zodpovědný přístup 
• výborné komunikační schopnosti, příjemné profesionální vystupování, odolnost 

vůči stresu 
• schopnost začlenit se do zaběhlého systému a stát se součástí týmu 

Náplň práce: 

• Podporuje a administruje přípravu podávání projektů v rámci schémat HORIZON, 
GA ČR, TA ČR, MPO a dalších poskytovatelů 

• Podílí se na administraci řešených projektů a jejich výkaznictví 
• Spolupracuje s právním a ekonomickým odborem při zabezpečení přijímání a 

chodu projektů 
• Komunikuje s řešiteli projektů a jejich týmy 
• Podílí se na výkaznictví pro RVVI, ČSÚ a další instituce 
• Podílí se na evidenci, verifikaci a hodnocení výsledků publikační činnosti pro 

potřeby školy i pro externí vykazování (RIV, NAÚ apod.) 
• Podílí se na plánování a evidenci ediční činnosti 
• Podílí se na plánování cest akademiků na vědecké konference 
• Podílí se na evidenci projektů a jejich výstupů 
• Administruje další projekty na podporu mezinárodní spolupráce ve vzdělávání a 

vědě v terciárním sektoru 
• Podílí se na zabezpečení dlouhodobých vědeckých mobilit 
• Podílí se na organizačním zabezpečení vědeckých konferencí 

Nabízíme: 

• zajímavou různorodou práci v přátelském týmu 
• moderní pracovní prostředí ve Vzdělávacím centru Na Karmeli v centru Mladé 

Boleslavi 
• hlavní pracovní poměr na dobu určitou 
• dotované stravování v jídelně Na Karmeli 
• pružnou pracovní dobu 
• motivující finanční ohodnocení od 35.000,- Kč dle pracovních zkušeností 



• po zkušební době osobní ohodnocení dle výkonu 
• bonusy v průběhu roku 
• možnost dalšího jazykového vzdělávání  
• příspěvek na penzijní pojištění 
• příspěvek na rekreaci 
• možnosti výhodnějšího operativního leasingu na vozy ŠKODA, apod. 
• 5 týdnů dovolené a osobní studijní volno v délce 5 dnů 
• cestovní pojištění se slevou 
• možnost bezúročné půjčky na rekonstrukci/koupi bytu/domu  
• úrazové pojištění se slevou  
• a další zajímavé benefity 

 

Nástup: od 07/2020 nebo dříve dle Vašich možností 

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s., Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav 

Svůj životopis a motivační dopis zašlete personalistce ŠAVŠ na níže uvedený e-
mail do 20.04.2020. 

 
Bc. Eliška Švancarová 
E-mail:  ext.eliska.svancarova@savs.cz  Tel.: 730 803 197 
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