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Děkan Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení
pozice právníka.
Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze vznikla v roce 2009, je nejmladší fakultou ČVUT
a zároveň je nejmladší informatickou fakultou v ČR. Zaměřuje se na nejmodernější oblasti
informatiky a informačních technologií. Nabízí bakalářský, magisterský a doktorský studijní
program Informatika.
Pracovní náplň zahrnuje následující zodpovědnosti:







příprava a administrace veřejných zakázek malého rozsahu,
spolupráce na přípravě a administraci veřejných zakázek (typicky s externí advokátní
kanceláří),
příprava, kontrola a zveřejňování smluv,
právní podpora agend smluvního a kolaborativního výzkumu, autorských práv
a ochrany osobních údajů,
koordinace přípravy vnitřních předpisů fakulty v souladu s platnou legislativou
a vnitřními předpisy ČVUT,
právní analýzy a konzultace.

Požadujeme:









alespoň rok praxe na obdobné pozici,
vysokoškolské vzdělání v oboru,
schopnost týmové práce,
ochotu se dále vzdělávat - zejména v oblasti veřejných zakázek a legislativy specifické
pro veřejné vysoké školy,
flexibilitu, zodpovědnost, motivaci, pozitivní přístup,
schopnost efektivního plánování času,
znalost anglického jazyka na úrovni porozumění technickému textu a hlášení chyb,
nástup v období od 15. 5. 2017 do 31. 7. 2017.

Výhodou je znalost legislativy týkající se:
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veřejných zakázek,
ochrany osobních údajů (eIDAS, GDPR),
autorských děl.

Nabízíme:









přátelský kolektiv,
zajímavé projekty,
6 týdnů dovolené,
závodní stravování či stravenky,
vstup na sportoviště ČVUT za zvýhodněné ceny,
podporu dalšího vzdělávání,
možnost práce na zkrácený úvazek,
platové podmínky dle Vnitřního mzdového předpisu ČVUT:
https://www.cvut.cz/sites/default/files/content/7e72349e-3ea5-4693-98535147f1238481/cs/20160901-vnitrni-mzdovy-predpis-cvut.pdf

Přihláška musí obasahovat:





strukturovaný životopis,
motivační dopis,
kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
případné doporučující dopisy.

Přihlášku pošlete do 15. 5. 2017 e-mailem na adresu louckova@fit.cvut.cz s předmětem
Právník nebo v listinné podobě poštou na adresu Markéta Loučková, sekretariát děkana FIT
ČVUT v Praze, Thákurova 9, 160 00 Praha 6 a na obálku napište čitelně Právník.
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