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Superlasery pro skutečný svět – to je hlavní poslání laserového Centra HiLASE. Nachází se v Dolních Břežanech u
Prahy a je součástí největšího ústavu Akademie věd České republiky, Fyzikálního ústavu AV ČR (FZÚ). Jeho
mezinárodní tým se zabývá vývojem laserových technologií pro high-tech průmysl. Výzkumné centrum je nositelem
prestižního projektu HiLASE Centre of Excellence historicky první výzvy programu Evropské komise Horizon 2020
„WIDESPREAD Teaming“. Pro zajištění provozu a dalšího rozvoje výzkumného a vývojového Centra HiLASE v Dolních
Břežanech hledáme nového člena týmu:

KOORDINÁTOR VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ - NÁKUP
Vaší náplní práce bude:
Spolupráce s projektovými týmy při přípravě a realizaci výběrových řízení (zejm. příprava a kontrola zadávacích
dokumentací pro veřejné zakázky malého rozsahu)
Administrativní podpora právního oddělení zejména při přípravě smluvní dokumentace z výběrových řízení
Zodpovědnost za přípravu a naplňování plánu výběrových řízení a přímých nákupů
Hlídání důležitých termínů a příprava vstupů spojených s nákupními procesy Centra pro projektový reporting
Kontrola a úprava podkladů od externího administrátora veřejných zakázek
Spolupráce při realizaci auditů a kontrol
Zaujmete nás, pokud:
se domluvíte anglicky s našimi zahraničními kolegy slovem i písmem
v MS Office máte pokročilou úroveň znalostí, zejména pak v MS Excel
jste samostatný a zároveň týmový hráč, máte smysl pro detail, pečlivost a zodpovědnost za svou práci
Výhodou bude praxe v realizaci výběrových řízení a také v nákupu
Vaší odměnou bude:
Skvělá práce v unikátním vědeckém centru
Atraktivní platové ohodnocení
5 týdnů dovolené, 5 Sick days, flexibilní pracovní doba a další benefity
Kreativní mladý kolektiv, společné akce, teambuildingy
Místo s týmovým duchem, kde je radost pracovat
 Pozice je vhodná také pro absolventy
 Nástup nejpozději 7/2018; preferujeme plný úvazek
Našli jste se v tom? Zašlete prosím na email lakoma@fzu.cz motivační dopis v anglickém jazyce a strukturovaný
profesní životopis v češtině a angličtině.
Prosím uvádějte vždy následující text společně s Vaším e-mailem/dopisem, abychom mohli pracovat s Vámi zaslanými údaji:
Souhlasím, aby mé osobní údaje, zaslané FZÚ AV ČR, v.v.i. se sídlem Na Slovance 2, 182 21 Praha 8 byly v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., použity výhradně pro účely zprostředkování zaměstnání a vedení databáze uchazečů o zaměstnání. Souhlas je dán na
dobu jednoho roku a lze jej kdykoliv písemně odvolat.

Kontakt:
Olga Lakomá, HR Generalist
Tel: +420 702 086 170; e-mail: lakoma@fzu.cz

www.hilase.cz

