
 

 

Rektor ŠKODA AUTO Vysoké školy vyhlašuje výběrové řízení 

na pozici: 

 

Personalist(k)a pro ŠKODA AUTO Vysokou školu 
 

Požadujeme: 

 VŠ ekonomického nebo humanitního směru 

 předchozí úspěšná zkušenost v oboru personalistika minimálně 3 roky 

 znalost zákoníku práce, pracovně právní problematiky a souvisejících předpisů 

 znalost personální administrativy - odpovědnost za pracovněprávní směrnice, 

procesy a předpisy a jejich dodržování 

 znalost programu Pamica výhodou 

 znalost vysokoškolského prostředí výhodou 

 pečlivost, proaktivní a zodpovědný přistup 

 výborné komunikační schopnosti, příjemné profesionální vystupování, odolnost 

vůči stresu 

 schopnost začlenit se do zaběhlého systému a stát se součástí týmu 

 komunikativní znalost anglického jazyka slovem i písmem (německý jazyk 

výhodou) 

Náplň práce: 

 provádí personálně administrativní činnosti související se vznikem, změnou a 

zánikem pracovního poměru 

 vypracovává návrhy pracovních smluv a jejich změn, mzdových výměrů 

zaměstnanců  

 zajišťuje nábor zaměstnanců (akademických i provozních) 

 koordinuje a zpracovává podklady pro zajištění bezpečnosti práce a požární 

ochrany, organizuje školení bezpečnosti práce a školení řidičů  

 zodpovídá za aktuálnost a správnost agendy periodických lékařských prohlídek  

 kontroluje dat v docházkovém systému před zúčtováním mezd  

 provádí realizaci benefitů dle kolektivní smlouvy 

 spoluorganizuje zaměstnanecké akce (workshopy apod.) 

 komunikuje s ÚP, ZP, odborovou organizací aj. za personální oblast 

 připravuje podklady pro výroční zprávu, kolektivní vyjednávání 

 vypracovává různorodé statistiky (ISPV, MŠMT,REDOP apod.) 

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 40.000,- Kč  



 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 04/2020 nebo dříve dle Vašich možností 

Svůj životopis a motivační dopis zašlete personalistce ŠAVŠ na níže uvedený e-

mail. 

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

 

Mgr. Alena Procházková 

E-mail:  alena.prochazkova@savs.cz  Tel.: 730 803 111 
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