Rektor Českého vysokého učení technického v Praze

vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Českého institutu informatiky, robotiky a
kybernetiky (CIIRC).

Požadavky:
•

vysokoškolské vzdělání doktorského typu;

•

autor/ka publikací v kvalitních vědeckých časopisech;

•

dobrá znalost anglického jazyka;

•

zkušenosti z úspěšné spolupráce průmyslu a výzkumné organizace;

•

doložitelné zkušenosti s řízením výzkumu;

•

absolvoval/a dlouhodobý výzkumný pobyt na významné zahraniční instituci.

Předpokládaný termín nástupu: 1. dubna 2019
Přihlášku včetně profesního životopisu zašlete na adresu ČVUT v Praze - Rektorát, zaměstnanecké oddělení,
Jugoslávských partyzánů 3, 160 00 Praha 6. Lhůta pro doručení přihlášek je 3. leden 2019.
Uchazeči kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení budou vyzváni k zaslání dalších dokladů a
písemně zpracované Vize řízení CIIRC, která musí obsahovat i spolupráci s ostatními fakultami a ústavy
ČVUT.

Director of the Czech Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics,
Czech Technical University in Prague
The Director will lead a fast-growing research institute with 200 employees, two ERC grants and vibrant
atmosphere. The Director reports directly to the Rector of the University. The applicant should:
•

have published articles in high quality scientific journals,

•

have a good command of English,

•

hold a PhD degree or equivalent,

•

have a record of successful cooperation between the industry and academia,

•

have a long-term research experience at an established institution outside his home country,

•

have proved his ability to manage research,

•

be able to start his mission soon after the decision (April 1, 2019).

To apply, send a cover leter and CV to: CVUT v Praze - Rektorat, zamestnanecke oddeleni, Jugoslavskych
partyzanu 3, 160 00 Praha 6, Czech Republic.
The closing date for applications is January 3, 2019.
Shortlisted applicants will be asked to provide an outline of their CIIRC leadership vision, including
cooperation with other faculties and institutes of the CTU.

