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Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., je největším neuniverzitním pracovištěm v České 
republice, které se věnuje základnímu výzkumu v oblasti literární vědy. Zaměřujeme se na 
informační služby pro odborníky i veřejnost, které poskytujeme prostřednictvím digitálních 
knihoven, bibliografických a slovníkových databází. Ročně tyto internetové služby využije více než 
1 milion návštěvníků.  

 

Zajímá vás oblast mezinárodní spolupráce a rádi byste v této oblasti získali víc zkušeností? Právě vám 
nabízíme možnost placené stáže. V současné době hledáme kolegu/kolegyni na pozici  

Referent/ka mezinárodní spolupráce 
 

Co budete mít na starost?  
• Administrativu vztahující se k oblasti mezinárodní spolupráce 
• Přípravu podkladů pro zástupce ředitele pro mezinárodní spolupráci 
• Administrativní podporu pracovníků ÚČL AV ČR, v. v. i., při organizaci zahraničních stáží 

a hostování zahraničních odborníků  
• Spolupráci při zpracování projektové agendy a vyúčtování grantových prostředků 
• Komunikaci se zahraničními partnery – písemně + péče o hostující odborníky (seznámení 

s ÚČL a životem v ČR) 
 

Jak si představujeme ideálního kandidáta:  
• Znalost angličtiny slovem i písmem na úrovni B2/C1 
• Dobré komunikační a organizační schopnosti 
• Pečlivost a samostatnost 
• Proaktivní přístup a ochota učit se novým věcem 
• Zkušenost se studiem nebo pobytem v zahraničí výhodou  
• Znalost dalších světových jazyků vítána  
• Pozice je vhodná pro studenty VŠ a další zájemce o získání zkušeností v oblasti 

mezinárodní spolupráce 
 

Co vám můžeme nabídnout:  
• Zaškolení a možnost získat nové pracovní zkušenosti 
• Flexibilní pracovní podmínky – pružná pracovní doba + možnost práce z domova  
• Přátelský pracovní kolektiv 
• Nástup od 1. 4. 2022 
• Pracovní smlouva na dobu určitou do 31. 12. 2022  
• Výše úvazku 40 h / týden 
• Finanční ohodnocení: 35 500 Kč / měsíc 
• Práci na akademickém pracovišti v centru Prahy u Masarykova nádraží 
• Příspěvek na stravování a příspěvek ze Sociálního fondu (penzijní připojištění, Flexi Pass, 

…) 
• Slevy na knihy v knihkupectví Academia 
• 25 dnů dovolené + 3 dny zdravotního volna (Sick days) / rok  

 
 



 

2 / 2 

Přihlášku obsahující strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem, zašlete na e-mail 
cernochova@ucl.cas.cz. Do předmětu e-mailu uveďte „Referent mezinárodní spolupráce“. 
 
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 15. 3. 2022.  
Výběrové řízení proběhne dvoukolově. ÚČL AV ČR, v. v. i., si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu 
pohovoru pouze vybrané kandidáty i právo žádného z kandidátů nevybrat.  
 
Kontaktní osoba: 
Ing. Jitka Černochová 
cernochova@ucl.cas.cz 
tel. 222 828 123 

 

Odpovědí na tento inzerát či zasláním vašeho životopisu a případných dalších osobních materiálů 
Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., dáváte souhlas ke zpracování vašich osobních údajů 
v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR). Tento souhlas lze po 
skončení výběrového řízení kdykoli odvolat, a to písemně.  
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