HR Officer
Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) je
přední vědecko-výzkumné centrum ve střední Evropě s více než 300 výzkumnými pracovníky.
Zaměřujeme se na výzkum a vývoj zejména v oblasti kardiovaskulárních a neurologických
onemocnění, a snažíme se tak najít nové způsoby prevence, diagnostiky a léčby těchto nemocí.
V současnosti hledáme kolegyni/kolegu, která/ý posílí náš HR tým a pomůže nám se zpracováním
personální agendy.
Co bude náplní Vaší práce?






Administrativní agenda spojená s nástupem nových zaměstnanců a se změnami jejich
kontraktů
Příprava nových kontraktů, prodlužování kontraktů a procesování změn
Práce s personálním systémem Vema
Komunikace se zaměstnanci a státními orgány
Příprava dokumentů pro audit, personální reporty

Jaké vlastnosti, znalosti a dovednosti očekáváme?








Zájem o oblast HR, ochota učit se novým věcem a zdokonalovat své schopnosti
Minimálně středoškolské vzdělání v ekonomickém či humanitním oboru ukončené maturitou
Organizační schopnosti se smyslem pro detail, zodpovědnost
Praxe se zpracováním personální agendy (výhodou)
Zkušenost s prací v personálním informačním systému VEMA (výhodou)
Znalost anglického jazyka na komunikační úrovni
Uživatelská znalost MS Office

Co získáte?
 Práci na plný úvazek
 Možnost úzké spolupráce s top odborníky z výzkumného a lékařského prostředí
 Příležitost být součástí přátelského pracovního kolektivu
 Odpovídající pracovní podmínky a ohodnocení
 5 týdnů dovolené

V případě zájmu si rádi projdeme Váš životopis a motivační dopis. Napište nám na email
jobs.icrc@fnusa.cz do 25. 6. 2017. Těšíme se!
Všechny kandidáty hodnotíme bez ohledu na věk, pohlaví, rodinný stav, sexuální orientaci, rasu, barvu pleti, náboženské
vyznání, etnický původ, národnost, státní příslušnost, politický názor či jakýkoli jiný aspekt nevztahující se k výkonu práce.
Odpovědí na tento inzerát či zasláním Vašeho životopisu a případných dalších osobních materiálů do Fakultní nemocnice u
sv. Anny v Brně dáváte souhlas ke shromažďování, zpracování a uchování Vašich osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů. Tyto údaje poskytujete Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně výhradně za účelem
zprostředkování zaměstnání, nejdéle však na 1 rok od jejich zaslání. Pokud nebudou vámi zaslané materiály požadovány
zpět, po uplynutí doby budou skartovány.

