Proděkan pro studijní záležitosti Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění
v Praze (dále jen FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta / referentky
studijního oddělení.
Požadavky:
• minimálně SŠ vzdělání (ekonomické nebo manažerské zaměření výhodou)
• aktivní znalost anglického jazyka
• praxe v oblasti administrativy (praxe ve vysokoškolské studijní agendě výhodou)
• systematičnost, preciznost a samostatnost v pracovních postupech
• uživatelská dovednost v psaní na PC a práce v programech Word, Excel
• organizační a komunikační schopnost s příjemným vystupováním
• bezúhonnost a důvěryhodnost s důrazem na ochranu osobních a firemních údajů
• pracovní doba od 9.30 do 18.00 hod
Náplň práce:
• zpracování příslušné studijní agendy (přijímací řízení, zápis do studia, kontrola studijních
výsledků, Státní závěrečné zkoušky, žádosti studentů, celoživotní vzdělávání a další)
• práce se studijním systémem iKOS
• komunikace se studenty, katedrami FAMU a dalšími pracovníky AMU
• komunikace s uchazeči o studium (včetně zahraničních)
• komunikace s příslušnými úřady (například ČSSZ, ZP, MV ČR)
• organizace promocí a imatrikulací
• zajištění chodu studijního oddělení
• archivní práce
Mzdové zařazení:
Dle vnitřního mzdového předpisu AMU, osobní ohodnocení podle pracovních výsledků, 13. plat.
Nabízíme:
• příjemné pracovní prostředí a inspirativní atmosféru FAMU
• úvazek 1,0 na dobu určitou
• pět týdnů dovolené
• šest sick days ročně
Nástup: ihned (prosinec 2021)
Úvazek: 1,0
Písemné přihlášky obsahující strukturovaný profesní životopis a motivační dopis zasílejte do 28.
listopadu 2021 na e-mail kristyna.sperkova@famu.cz
Veškeré další informace o škole jsou dostupné na www.amu.cz a www.famu.cz.
Upozornění:
Zasláním životopisu uchazeč/-ka o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v
souladu s obecným Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro
účely příslušného výběrového řízení. Více informací o nakládání AMU s osobními údaji, můžete najít na
https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/ochrana-osobnich-udaju/
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