Aplikační manažer Výzkumného Centra PIGMOD
Ředitel Centra PIGMOD vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce aplikačního manažera
Centra PIGMOD.
Hlavním cílem Centra PIGMOD je vybudování kvalitního regionálního výzkumného centra v oblasti
biomedicínského výzkumu, zaměřeného především na vytvoření biomedicínského modelu
Huntingtonovy choroby, traumatického míšního poškození a melanomu u miniprasat.
Požadujeme :








Vysokoškolské vzdělání v oblasti přírodních věd/ ekonomického zaměření
Anglický jazyk slovem i písmem
Orientace v oblasti OP VVV, OP VaVpI, Horizont 2020, Česko-norský výzkumný program,
strukturální fondy EU
Orientace v oblasti práva, především zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků
Vysoké pracovní nasazení, flexibilita, schopnost rychle se učit
Výborné prezenční dovednosti
Příjemné vystupování, organizační a komunikační schopnosti

Nabízíme:








Práce na hlavní pracovní poměr
výborné platové podmínky
flexibilní pracovní doba
5 týdnů dovolené
Podnikové stravování
Možnost ubytování- služební byt
Příspěvek na penzijní pojištění

Náplň práce:












Vyhledávání možností získávání finančních prostředků z národních i mezinárodních grantůspolupráce při přípravě návrhů projektů, sestavení rozpočtů, administrace probíhající
projektů
Řízení a koordinace projektu NPU-zajistit dodržování podmínek stanovených smlouvou o
poskytnutí podpory, dohled nad plněním monitorovacích indikátorů, kontrola čerpání
rozpočtu ve spolupráci ekonomickým oddělením, příprava ročního hodnocení- průběžné
zprávy obsahující vyúčtování uznaných nákladů projektu a plnění cílů a podmínek pro
poskytování podpory
Příprava monitorovacích, periodických a závěrečných zpráv probíhajících grantových aplikací
Řízení nakládání se vzniklým duševním vlastnictvím a komercionalizace vědeckých výstupů
Příprava návrhů v oblasti ekonomických nároků a výnosů jednotlivých realizací
Zajištění marketingové aktivity
Komunikace s Ministerstvem a ŘO, účast na školeních
Organizace a aktivní účast na jednáních Centra, příprava podkladů pro ředitele Centra
Aktivní spolupráce s vědeckými pracovníky při sestavování grantových aplikací, zodpovědnost
za koordinaci činností
Zodpovědnost za komunikaci s klíčovými partnery projektu z oblasti aplikační sféry

Nástup je možný ihned. Místo výkonu práce- Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR,v.v.i.,
Liběchov
Přihlášky do výběrového řízení, obsahující strukturovaný životopis (v českém a anglickém jazyce) a
motivační dopis (v českém a anglickém jazyce) posílejte do 20.1.2016 na e-mailovou adresu:
benesovas@iapg.cas.cz
Na tento e-mail se můžete obrátit i s případnými dotazy.
Vybraní kandidáti budou pozváni k osobním pohovorům.
Kontaktní osoba:
Telefon:

Soňa Benešová
315 639 505

