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Ředitel
Českého Institutu Informatiky, Robotiky a Kybernetiky, ČVUT v Praze, Jugoslávskch partyzánů 1580/3, 
160 00 Praha 6, dne 29. 8. 2018 vypisuje vběrové řízení na obsazení 3 pracovních pozic:

Výzkumný pracovník – Junior

pro řešení vzkumnch úkolů v oblasti Biomedicínského inženýrství a informatiky v rámci OP 
VVV projektu “Mezinárodní mobilita vzkumnch pracovníků”.

Podmínky:
• Pozice je na dobu určitou – od října 2018 na 12 měsíců
• Místo výkonu práce Německo / Rakousko (6 měsíců)
• Předpokládan hrub příjem je 80 000 CZK (~3 200 EUR)/měsíc
• K pozici se nevztahuje žádná pedagogická činnost

Požadavky:
• Musí být výzkumným pracovníkem – juniorem. Jedná-li se o studenta Ph.D. musí mít 

tato osoba status studenta Ph.D. (v instituci se sídlem na území ČR) v oblasti 
Informační technologie/Kybernetika/Biomedicínské inženrství/Asistivní technologie
apod.

Jak se ucházet o pozici:
• Zasláním životopisu v anglickém jazyce společně se seznamem publikací a krátkým 

vzkumnm prohlášením o jakou oblast má uchazeč zájem
• Zasláním referencí (doporučující osoba zašle na kontaktní email níže)

Veškeré dokumenty s předmětem emailu „Junior“ musí bt zaslány na kontaktní email 
nejpozději do 29. září 2018.
Vybraní uchazeči budou pozváni na osobní pohovor.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto vběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Pracovní pobyt je financovan z prostředků vzvy Mezinárodní mobilita vzkumnch pracovníků v rámci 
operačního programu Vzkum, vvoj a vzdělávání – reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008465.

Kontakt:
V případě, že Vás uvedená nabídka oslovila a splňujete všechny vše uvedené požadavky, zašlete 
dokumenty uvedené v požadavcích na emailovou adresu: katerina.sittova@cvut.cz.

Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., dr.h.c.
pověřen vedením CIIR
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CZECH INSTITUTE OF INFORMATICS, ROBOTICS, AND 
CYBERNETICS
Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., dr.h.c.
interim director of CIIRC

Prague 28th August 2018

D I R E C T O R
of the Czech Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics, CTU in Prague, Jugoslavskych partyzanu 
1580/3, 160 00 Prague 6, is on 29th August 2018 seeking the

3 positions of Junior 
in the domain of Biomedical Engineering and Informatics for an incoming mobility within the OP
VVV Project “Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků” (International mobility of
researchers).

Conditions
• The position is for 12months starting not later than in October2018
• Place of work in Germany / Austria ( 6 months)
• The supposed gross salary is approx. 80 000 CZK (~3 200 EUR) per month
• There are no teaching duties associated with the position 

Requirements
• Should be Junior Researcher. If Applicants are a PhD students, they should have 

status of students in institutions with residency in Czech republic in domain of 
ComputerScience/Engineering/Cybernetics/Biomedical Engineering/Assistive 
Technologies (or equivalent)

How to apply
• Submit an application including CV (in English) along with a list of publications, brief

research statement (past, current and future research interests)
• Submit aletter of recommendation (sent directly to the contact person bellow by the 

person providing the reference

Complete applicationpackagemarkedasJunior shouldbereceived by September29t h ,2018
The work stay is funded by the International Mobility of Researchers under the Operational 
Programme Research, Development and Education – project reg. num. 
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008465.

Contact person
Ms. Katerina Sittova, personnel department (katerina.sittova@cvut.cz)
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