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Č. j.: UKKTF/22941/2020 

 

 V Praze dne 28. ledna 2020 

 

Děkan Katolické teologické fakulty vypisuje výběrové řízení: 
 
Pracoviště: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy 
Název pracovní pozice: tajemník fakulty 
Platové ohodnocení: dle mzdového předpisu Univerzity Karlovy 
Úvazek: 1 
Předpokládaný nástup: 1. dubna 2020 
Termín přihlášky: 2. března 2020 
 
Popis pozice: 

 Řízení hospodaření a vnitřní správy fakulty v rozsahu stanoveném děkanem, nakládání s 
majetkem svěřeným fakultě. 

 Sestavování a kontrola rozpočtu fakulty, příprava podkladů pro rozdělování finančních 
prostředků a kontrola jejich čerpání. 

 Zastupování fakulty ve věcech obchodních, správních a občanskoprávních. 
 

Požadavky:  
 Magisterské vysokoškolské vzdělání. 
 Zkušenost s finančním řízením a plánováním. 
 Znalost práce na PC. 
 Znalost anglického jazyka. 
 Dobré komunikační a organizační schopnosti. 
 Samostatnost, tvůrčí a systémový přístup k řešení úkolů. 
 Občanská a morální bezúhonnost. 

 
Náležitosti přihlášky: 

 Strukturovaný profesní životopis. 
 Motivační dopis. 
 Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.  
 Souhlas s využitím osobních údajů pro účely výběrového řízení v souladu se zákonem. 

 
Nabízíme: 
Nestereotypní a zodpovědnou práci. 
Příležitost k osobnímu a profesnímu růstu. 
Zázemí významné a úspěšné instituce. 
Motivující mzdové podmínky. 
Flexibilní pracovní dobu. 
Zaměstnanecké benefity. 

 
Způsoby přihlášení: 
Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou nebo osobně na adresu: Katolická teologická fakulta 
Univerzity Karlovy, Kancelář děkana, Thákurova 3, 160 00 Praha 6 nebo elektronicky 
podatelna@ktf.cuni.cz. 
 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=22941&cislo_spisu2=2020&doc_id=1001749830
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Průběh výběrového řízení: 
Pravidla stanoví Řád výběrového řízení Univerzity Karlovy. V prvním kole posuzuje komise 
písemné přihlášky. V případném druhém kole může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo 
vybrané uchazeče k pohovoru. V souladu se statuten fakulty se ke jmenování kandidáta vyjadřuje 
akademický senát fakulty. Vybraný kandidát může být za tímto účelem pozván na jednání 
akademického senátu. 
 

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 

 děkan 


