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Připojte se k našemu týmu!
  Referent/ka udržitelného rozvoje Univerzity Karlovy
  Brigáda ve výdejním centru průkazů

Referent/ka udržitelného rozvoje Univerzity Karlovy
Pracovní náplň:
Je nápomocen/a s oblastí udržitelného rozvoje na Univerzitě Karlově. V tomto smyslu zejména:
• spolupracuje s manažerkou udržitelného rozvoje, s vedením univerzity a jejími součástmi,
• participuje na koordinaci činností souvisejících s udržitelným rozvojem na univerzitě,
• podílí se na tvorbě, implementaci a vyhodnocování strategických dokumentů,
• popularizuje téma mezi studujícími, zaměstnanci i širokou veřejností,
• komunikuje s externími partnery ze státní správy, neziskového sektoru i businessu.

Co od Vás očekáváme?
• vysokoškolské vzdělání alespoň bakalářského stupně,
• znalost a zájem o problematiku životního prostředí, ekologie či udržitelného rozvoje atd.,
• dobré vyjadřovací a komunikační schopnosti, písemný projev, prezentační a organizační dovednosti,
• samostatný, odpovědný a proaktivní přístup, schopnost práce v týmu,
• znalost anglického jazyka slovem i písmem,
• pracovní zkušenost z oblasti udržitelného rozvoje výhodou,
• zkušenost se zpracováním projektových žádostí o dotace výhodou,
• znalost univerzitního prostředí výhodou.

Co Vám nabízíme?
• pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení, 0,5–1 pracovní úvazek,
• odpovídající finanční ohodnocení, možnost profesní seberealizace,
• 5 týdnů dovolené a 5 dní osobního rozvoje,
• zaměstnanecké benefity (slevy a výhody pro zaměstnance UK u externích subjektů), příspěvky ze sociálního fondu,
• možnost práce z domova, flexibilní pracovní dobu,
• příležitosti k dalšímu vzdělávání,
• příjemné pracovní prostředí v centru Prahy.

Žádost o zařazení do výběrového řízení zasílejte elektronicky na adresu   nikola.rusova@ruk.cuni.cz  nejpozději do 13.
06. 2023. K žádosti přiložte váš strukturovaný životopis a kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Brigáda ve výdejním centru průkazů
Výdejní centrum průkazů hledá nového kolegu. Hledáš flexibilní brigádu při studiu? Nebojíš se práce s lidmi a máš dobré
komunikační schopnosti? Napiš nám něco o sobě a pošli společně s CV na   stepan.birhanzl@ruk.cuni.cz
Pracovní náplň
• Výdej průkazů a hesel studentům a zaměstnancům univerzity
•
• Komunikace se studenty a zaměstnanci
• Drobné administrativní práce
• Případná účast na akcích pořádaných UK Pointem
Požadujeme
• Student/ka Univerzity Karlovy
• Příjemné a vstřícné vystupování
• Spolehlivost, zodpovědnost, časovou flexibilitu
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• Anglický jazyk na komunikativní úrovni
Nabízíme
• Práce v mladém kolektivu i samostatná činnost
• Možnost dopoledních nebo odpoledních směn
• Příjemné prostředí v centru Prahy
• Smlouvu na DPP: 150 Kč/h

Pro více informací kontaktujte:
Štěpán Birhanzl
Tel.: 224 491 841
E-mail:   stepan.birhanzl@ruk.cuni.cz
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