ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Fakulta informačních technologií
Thákurova 9, 160 00 Praha 6

Č.j.: 97/14/18911
Děkan Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení
pozice
referenta/-ky PR
na plný úvazek.
FIT ČVUT v Praze vznikla před 5 lety a je nejmladší fakultou ČVUT. Zaměřuje se na
nejmodernější oblasti informatiky a informačních technologií. Nabízí bakalářský, magisterský
a doktorský studijní program Informatika a velký zájem uchazečů o studium umožňuje
dynamický rozvoj a výběrovost. Rozvojový charakter fakulty a dynamika změn jejího života
vyžaduje mimořádně kvalitní marketing a PR politiku. Cílové skupiny působení PR jsou
uchazeči o studium, současní studenti, absolventi, odborná veřejnost a ICT firmy. Obsazovaná
pozice je určena pro kreativního zájemce, který má předpoklady jak vytvářet kvalitní image
fakulty na webu a v médiích, tak organizačně zajišťovat vnitřní i PR akce fakulty.
Předpokládaná pracovní náplň obsazované pozice zahrnuje následující zodpovědnosti:
- organizační zajišťování akcí fakulty a prezentace fakulty,
- zajištění fotodokumentace fakultních aktivit, příprava tiskových materiálů fakulty, tiskových
zpráv a komunikace s medii,
- správa obsahu fakultního webu,
- vydávání fakultního časopisu.
Požadujeme:
- středoškolské nebo vyšší ukončené vzdělání,
- znalost vysokoškolského prostředí,
- kreativitu a prezentační, komunikační a organizační schopnosti,
- časovou flexibilitu,
- výbornou znalost českého jazyka (schopnost provádět jazykové korektury propagačních
textů) a aktivní znalost anglického jazyka,
- zájem o nové technologie,
- marketingové znalosti.
Výhodou:
- praktická znalost redakčních systémů, grafického návrhu a práce s digitálními médii.
- znalost typografických pravidel.
Termín nástupu: ihned
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Platové zařazení se řídí Vnitřním mzdovým předpisem ČVUT (http://www.cvut.cz/vnitrnipredpisy).
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
- motivační dopis s uvedením kontaktních údajů,
- strukturovaný profesní životopis,
- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Uchazeč může k přihlášce přiložit prezentace vlastních dosavadních výsledků v oblasti PR.
Písemné nabídky posílejte emailem s předmětem „Referent PR“ na adresu pr@fit.cvut.cz.
Vybraní zájemci budou pozvaní na osobní pohovor.
V Praze 14. 7. 2014
prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.
děkan FIT ČVUT v Praze

