ČVUT - Fakulta elektrotechnická
Fakulta elektrotechnická se dlouhodobě řadí mezi prvních pět výzkumných institucí v České republice. Fakulta
má navázanou rozsáhlou vědeckou spolupráci se špičkovými světovými univerzitami i výzkumnými ústavy. Svoji
pozici vedoucího vědeckého a pedagogického pracoviště v České republice si stále upevňuje a vylepšuje.

PR specialista - Katedra počítačů, Centrum Umělé Inteligence- ČVUT - Fakulta
elektrotechnická

ČVUT - Fakulta elektrotechnická - Katedra počítačů a Centrum Umělé Inteligence
přijme pracovníka/-ci na pozici PR Specialista

Jsme tým skvělých mladých vědců a doktorandů, kteří chodí každý den do práce, aby měnili svět, ve kterém
všichni žijeme. Pojď ho měnit s námi! Potřebujeme specialistu, který to bude schopen vysvětlit běžné populaci.
Co očekáváme my:












Měl/a bys být absolventem střední školy a hrdým držitelem maturitního vysvědčení, vysokoškolský titul u nás
ale taky najde své využití
Speakovat bys měl/a na komunikativní úrovni (slovem i písmem) co možná nejplynuleji
Měl/a bys být fanouškem sociálních sítí a rád/a v jejich prostředí pracovat
Pokud máš zkušenosti s grafickými programy a grafické cítění, bereme to jako bonus
Vlastní jsou ti výborné komunikační a organizační schopnosti
Rád/a pracuješ v týmu, ale jsi schopný/á samostatného řešení problémů
Víš, co znamenají pojmy flexibilita, kreativita a pozitivní přístup k práci
Jsi schopný/á se sám/a organizovat a rozpoznávat prioritu, i když je těch priorit najednou poněkud hodně
Dotahuješ úkoly do konce – v spolupráci s kreativními vědci někdo musí stát pevně na zemi
Nepřekvapí tě žádný ad hoc úkol a máš chuť se pořád rozvíjet






Co bude tvoje pracovní náplň:
Že budeš intenzivně komunikovat s klíčovými lídry výzkumných skupin
Budeš aktivně komunikovat výsledky jejich práce do tradičních i sociálních médií
Ve volných chvílích budeš vylepšovat naše webovky
Zorganizuješ nejednu interní akci pro naše studenty











Co za to nabízíme:
Neobyčejnou a zajímavou práci v netradičním a punkovém kolektivu mladých a inspirujících vědců
Práci v dynamickém a přátelském prostředí, ale i zázemí velké a stabilní instituce
Kreativní a různorodé aktivity na každém kroku
Atraktivní místo výkonu práce v centru Prahy s výbornou dopravní dostupností
Pracovní smlouvu na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou
Nástup čím dřív tím líp
Motivující platové ohodnocení dle zkušeností
Stravenky
6 týdnů dovolené

Životopisy v českém nebo v anglickém jazyce zasílejte na e-mail: katarina.takusova@agents.fel.cvut.cz

