Rektor ŠKODA AUTO Vysoké školy vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

DEI & GEP & HR Award Specialist(k)a
ŠKODA AUTO Vysoké školy
Jsi spolehlivý/á, rád komunikuješ, máš rád /a systém a máš rád/a
výzvy?
Pokud ano, hledáme právě tebe.
Hledáme kolegu / kolegyni na spolupráci formou DPP, DPČ či OSVČ
s výhledem pokračování spolupráce na HPP na personálním oddělení
Práce je vhodná pro maminky na MD/RD
Jaká je náplň práce DEI & GEP & HR Award Specialist(k)y:
Činnosti v oblasti DEI (diverzita/rovnost/inkluze)
 Má na starosti rozvoj a implementaci programů v rámci strategie diverzity organizace týkající
se rovnosti pohlaví, internacionalizace, rozvoj individuálních znevýhodnění jednotlivce
 Rozvíjí proces inkluze
Činnosti v oblasti GEP (Gender Equality Plan)
 Zpracování analýzy současného stavu GE v organizaci
 Formulace cílů organizace z pohledu GE a přípravu GEP
 Na základě analýzy stanoví, zpracuje a implementuje Akční plán k dosažení cílů v rámci GEP
Činnosti v oblasti HR Award (HR Excellence in Research Award)
 Řídí proces získání a udržení ocenění „HR Excellence in Research Award“, které uděluje
Evropská komise
 Sleduje naplňování principů „Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování
pro přijímání nových výzkumných pracovníků“
 Sleduje naplňování podmínek pro udělení HR Award
 Spolupracuje s oddělením vědy a výzkumu a zpracovává povinné dokumenty pro udělení a
udržení HR Award
 Zapracovává připomínky a aktualizuje Akční plán pro období udržitelnosti
 Úzce spolupracuje s Personalistou a řídí nastavení implementace nových HR procesů
v organizaci
 Sleduje naplňování definovaných HR procesů a případně navrhuje jejich změny podle
aktuálních potřeb školy
 Ve spolupráci s ostatními odborníky se podílí na vytvoření a zavedení otevřených a
transparentních procesů výběrových řízení

Co by Ti nemělo chybět:










VŠ ekonomického / humanitního směru
Zkušenost s vedením projektů a jejich implementací v oblasti HR
Předešlá zkušenost s vedením agendy alespoň jedné oblasti z DEI/GEP/HR Award podmínkou
Znalost pracovně - právní legislativy
Komunikativní znalost anglického jazyka (budeš studovat dokumenty v anglickém jazyce a
komunikovat s orgány Evropské komise)
Znalost akademického prostředí výhodou
Pečlivost, systematičnost, proaktivní a zodpovědný přístup
Příjemné profesionální vystupování
Budeš hodně komunikovat napříč útvary školy, proto ti nesmí chybět komunikační schopnosti

Co Ti nabídneme:






Zajímavou různorodou práci v přátelském kolektivu
Moderní pracovní prostředí ve Vzdělávacím centru Na Karmeli v centru Mladé Boleslavi
Motivující finanční ohodnocení
Následná spolupráce formou interního pracovního poměru na personálním oddělení
Práce z domova

Nástup: dohodou

Svůj životopis a motivační dopis zašli personalistce ŠAVŠ na níže
uvedený e-mail do 30. 11. 2021
ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s., Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav
Ing. Eliška Hniličková
E-mail: eliska.hnilickova@savs.cz
Tel: +420 730 803 197

