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. 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“.
Staňte se součástí unikátního projektu, jehož superlaser Bivoj jako první na světě dosáhl výkonu 1000 W:

PR SPECIALISTA
Náplň práce:





Zajištění aktivit spojených s propagací centra HiLASE a programu Světlo ve službách společnosti v rámci
Strategie AV21
Pořádání popularizačně-vzdělávacích akcí (plánování, příprava a pořádání konferencí/ technologických
workshopů/ exkurzí a dalších typů akcí pro odbornou komunitu a veřejnost)
Zajištění PR aktivit, např. aktualizace webových stránek a soc. sítí, komunikace s médii, příprava tiskových
zpráv a článků v médiích
Podpora komunikace mezi vědeckou a komerční sférou, spolupráce s odd. Business Development při realizaci
marketingových aktivit

Požadujeme:








Práce na částečný úvazek
VŠ vzdělání
Skvělé organizační, komunikační a prezentační schopnosti
Samostatnost při plnění úkolů a zároveň schopnost týmové spolupráce
Vstřícnost, ochota učit se novým věcem a smysl pro humor
Znalost anglického jazyka na úrovni C1 dle CEFR
Zkušenost na obdobné pozici min. 2 roky

Nabízíme:









Zajímavou a rozmanitou práci, kde se rozhodně nebudete nudit
Možnost seberealizace a uplatnění vlastních nápadů
Časovou flexibilitu
Podporu dalšího vzdělávání, osobního rozvoje a růstu
Příležitost pracovat v unikátním vědeckém centru
Práci v příjemném prostředí s přátelským mezinárodním kolektivem
5 týdnů dovolené a další zaměstnanecké výhody
Pracoviště v moderní obci Dolní Břežany na hranici Prahy s dobrou dopravní dostupností a zázemím

Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete prosím na email lakoma@fzu.cz motivační dopis v anglickém jazyce a
strukturovaný profesní životopis (formát Europass).
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, Administrátor LZ, Tel: +420 702 086 170, e-mail: lakoma@fzu.cz

