Asistent/asistentka výzkumného týmu
Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) je přední
vědecko-výzkumné centrum ve střední Evropě s více než 200 výzkumnými pracovníky. Zaměřujeme se
na výzkum kardiovaskulárních a neurologických onemocnění.
Do úspěšného výzkumného týmu s mezinárodním složením hledáme klíčového člena: asistentku či
asistenta na plný úvazek. Náš tým, vedený doc. MUDr. Robertem Mikulíkem, Ph.D. se zabývá
výzkumem cévních mozkových příhod a realizuje řadu výzkumných, vzdělávacích a osvětových
projektů (http://bit.ly/2wS4Dnj). Máte-li SŠ s praxí nebo VŠ vzdělání, staňte se součástí našeho týmu.
Nástup od 1. 11. nebo dle dohody.

Co Vám můžeme slíbit?
-

že se u nás nebudete nudit,
Vaše práce bude mít smysl – pomůžete nám plnit naše poslání – zlepšit péči o pacienty po
celém světě,
budete se s námi podílet na mezinárodních projektech, které posouvají hranice medicíny,
spolupráci se špičkovými výzkumníky, lékaři a s dalšími kolegy z různých oborů,
denní využívání angličtiny, případné využití dalších světových jazyků,
zaučení v oblasti práce ve vědeckém týmu a administrace výzkumu,
příjemné a moderní pracovní prostředí.

Co budete dělat?
-

základní administrativu – zpracování objednávek, evidenci financí, plánování schůzek, zápisy
z porad, kompletní zajištění cest,
přípravu prezentací, reportů pro management, spolupráci na přípravě grantů,
komunikaci s mezinárodními organizacemi a vědci, péči o zahraniční návštěvy,
organizaci akcí (i s mezinárodní účastí),
administrativní podporu a účast na aktivitách zajímavých projektů,
kompletní podporu vedoucímu týmu a vědeckému týmu.

A jací byste měli být?
-

100% pečliví, spolehliví, důvěryhodní a loajální,
inteligentní a schopní poradit si v každé situaci,
těší vás dobře odvedená práce,
ústní i písemná komunikace v angličtině je pro Vás hračka,
máte bezchybně psanou češtinu,
znalost normy pro úpravu textů a obchodní korespondence je výhodou,
umíte velmi dobře pracovat na PC,
rádi a rychle se učíte novým věcem,
orientujete-li se ve vědeckém prostředí, je to výhoda, ale ne podmínka,
vnímáte a uděláte, co je potřeba, nečekáte na zadání každého dílčího úkolu,
jste ochotni přijmout zodpovědnost za svoji práci.

Těšíme se na Vaši přihlášku zaslanou do 1. 10. na adresu jobs.icrc@fnusa.cz, která bude obsahovat:
1. CV a motivační dopis v českém i anglickém jazyce,
2. reference od posledního zaměstnavatele
Děkujeme za Váš zájem.
Zda jste postoupili či nepostoupili do 2. kola, Vás vyrozumíme do 10. 10. 2017

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.

