
 
 
 
 
 
 

Asistent/ ka ředitele 
 

Jsme Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se sídlem v Buštěhradu u Kladna. Propojujeme vědu 
s průmyslem a přinášíme na trh nová řešení, která svým uživatelům pomáhají být v technologii o krok napřed. 
V UCEEB nás spojuje zájem o budovy, životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj. Za pět let jsme hodně vyrostli a 
s tím i naše vize. Proto hledáme někoho, kdo by nejen zvládnul organizovat agendu našeho ředitele, ale zároveň by 

byl schopen dostat jeho myšlenky na papír a řídit např. setkání vědecké rady.  

Co Vás čeká? 

 Vedení administrativy ředitele  
o Vedení kalendáře a zajišťování schůzek 
o Vyřizování korespondence  
o Komunikace se sekretariátem rektora a ostatních fakult ČVUT 
o Vedení zápisů z jednání a porad 

 Příprava a vytváření materiálů na jednání (prezentace, propagační materiály apod.) 

 Organizace vědecké rády, výjezdních zasedání a pravidelných setkání s partnery 

 Aktivní účast na konferencích a společenských událostech 

A co by Vám nemělo chybět?  

 Schopnost přenést myšlenky a vize na papír  

 Pečlivost, smysl pro detail a umět věci dotáhnout do konce 

 Schopnost komunikace na veřejnosti a navazovat kontakty s potencionálními partnery 

 Časová flexibilita 

 Přirozená touha poznávat a chuť i skrze neúspěchy, a slepé uličky, hledat nová řešení  

 Vnitřní motivace a chuť se podílet na projektech, které mohou měnit pohled na svět kolem nás  

 Výborná znalost práce v MS Word a PowerPoint  

 Znalost angličtiny jak mluvené, tak psané (min B2); znalost německého jazyka výhodou  

 ŘP skupiny B 

A co Vám můžeme nabídnout?  
 

 Možnost pracovat ve vědě a výzkumu a zároveň blízko průmyslové praxi 

 Práci v moderní budově a v klidném prostředí nedaleko Prahy (možnost využití systému sdílené dopravy) 
 Různorodost projektů, možnost realizace vlastních nápadů a osobního rozvoje; možnost studovat cizí jazyky 

(angličtina, němčina, francouzština, španělština) 

 Práci v přátelském kolektivu (společné snídaně, sportovní události, firemní večírky a teambuilding) a k tomu 

všemu bezedná káva, čaj, limonáda 

 30 dní dovolené, stravenky  

 

Pokud jsme Vás zaujali a vzbudili ve Vás alespoň trošku zvědavosti, zašlete nám svůj strukturovaný  životopis spolu s 

motivačním dopisem v angličtina do 6.12.2019 na emailovou adresu gabriela.urbaskova@cvut.cz. Anebo se zastavte 

na šálek kávy anebo čaje; rádi Vám o pozici řekneme více osobně!  

Do 2 týdnů od zaslání obdržíte od nás vyjádření, popřípadě pozvání k osobnímu pohovoru.  Zasláním těchto osobních dokumentů 

uchazeči souhlasí s jejich uchováním po dobu výběrového řízení. Následně budou dokumenty skartovány / smazány. 


