Vyhlášení veřejného výběrového řízení na obsazení funkce manažera Biomedicínského centra
(CZ.1.05/2.1.00/03.0076) (vedoucího ústavu fakulty).
Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy v Praze vyhlašuje veřejné výběrové řízení
na obsazení funkce manažera Biomedicínského centra s předpokládaným nástupem od 1. 11.
2012.
Hlavním cílem projektu Biomedicínské centrum (BC) je vybudování kvalitního a svým
zaměřením ojedinělého regionálního výzkumného centra v oblasti biomedicínského výzkumu,
konkrétně v nahrazování a regeneraci orgánů. V rámci investiční části projektu budou
vybudovány a vybaveny dvě budovy laboratoří a pracoven o celkové ploše více než 4 000 m2.
Celkové výdaje projektu se pohybují kolem 500 mil. Kč, z toho cca 440 mil. Kč bude kryto
dotační podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj. Realizace projektu byla zahájena
1. 4. 2012 a uvedení centra do plného provozu v nových budovách je předpokládáno
v polovině roku 2014. V současnosti pracují vědecké týmy ve stávajících prostorách fakulty.
Pracovní náplň:
• Provozně-ekonomické vedení (v úzké spolupráci s vědeckým ředitelem) nově
vznikajícího vědecko-výzkumného centra, tj. zajištění provozně-ekonomických
podmínek pro špičkovou vědeckou produkci,
• řízení administrativních, ekonomických a technických agend,
• zajištění dlouhodobé ekonomické soběstačnosti subjektu,
• zajištění marketingových a obchodních aktivit centra,
• odpovědnost za public relations a organizaci akcí (odborných, osvětových apod.).
• odpovědnost za zpracování strategických dokumentů centra
Nabízíme:
• mimořádnou příležitost budování významné a prestižní organizace,
• možnost dlouhodobé koncepční práce v inspirativním prostředí vznikající vědeckovýzkumné instituce,
• možnost významně ovlivňovat směřování, rozvoj i komerční úspěšnost BC,
• možnost tvůrčí spolupráce s předními odborníky ve vybraných vědecko-výzkumných
oblastech
Požadavky:
• Vysokoškolské vzdělání
• Organizační schopnosti a dovednosti, znalosti z oblasti ekonomiky, práva a řízení
• Jazykové znalosti
• Morální bezúhonnost
• Výhodou je základní orientace v biomedicínském výzkumu, zkušenost s řízením
vědecko-výzkumných projektů na národní i mezinárodní úrovni, zkušenost s řízením
vědecko-výzkumné instituce, zkušenost s řízením projektů dotovaných Evropskou unií
či zkušenost s problematikou komercializace výsledků výzkumu a vývoje a ochranou
duševního vlastnictví.
Další informace o pozici:
• Místo pracoviště
• Typ pracovního poměru
• Typ smluvního vztahu

Plzeň
Práce na plný úvazek
Pracovní smlouva

Přihlášky se stručným životopisem, motivačním dopisem a doklady o dosažené kvalifikaci
zasílejte nejpozději do 9.9.2012 dnů po zveřejnění inzerátu ve veřejných sdělovacích
prostředcích písemně na adresu Děkanát Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Husova 3, 306
05 Plzeň – Osobní a mzdové oddělení a v elektronické podobě ve formátu pdf na adresu
jana.vlnasova@lfp.cuni.cz

