
 

 

 

V Brně dne 11. 1. 2021  
 

Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. 
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa neakademického pracovníka 

 
Systémový integrátor/ka fakulty 
pro Děkanát Agronomické fakulty 
Úvazek 1,0   
www.af.mendelu.cz 
 
 
Jaká bude Vaše náplň práce? 

 administrace UIS (editace, úpravy, opravy, změny, kontroly, aktualizace, troubleshooting, 
testování, implementace, statistiky) na úrovni fakultního systémového integrátora pro všechny 
typy studia (bakalářské, navazující magisterské, doktorské) v agendách: 

- přijímací řízení a zápisy studentů 
- studijní plány, hodnocení studentů, evaluace 
- rozvrhy, sylaby a katalogy předmětů, učebny 
- státní zkoušky 
- integrovaný přístupový systém (LDAP) 
- e-learning 
- archivace 
- distribuční seznamy, e-mailing 
- helpdesk, FAQ 

 technické poradenství a školení pro studenty a zaměstnance v oblasti UIS 

 spolupráce na rozvoji nových aplikací UIS a správě dalších systémů používaných na fakultě 
 
 
Co od Vás očekáváme? 

 minimálně ukončené bakalářské studium 

 znalost IT 

 komunikační znalost anglického jazyka 

 schopnost týmové i samostatné práce 

 flexibilitu, invenci, spolehlivost, pečlivost 

 znalost univerzitního prostředí a informačních systémů výhodou 
 
Co Vám můžeme nabídnout? 

 6 týdnů dovolené 

 zvýhodněnou MultiSport kartu 

 příspěvek na stravu (Ticket Restaurant Card/menza) 

 možnost využití univerzitní mateřské školy 

 příspěvek zaměstnavatele na penzijní nebo životní pojištění po 3 letech trvání pracovního 
poměru 

 práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award, udělované Evropskou 
komisí 

 možnost dalšího odborného vzdělání a rozvoje 
 
Předpokládaný nástup: 1. 3. 2021, pracovní smlouva na dobu určitou do 30. 9. 2022 
 
Místo výkonu práce: Brno 
 
Zaujala Vás pozice a rádi byste se stali členem týmu? 

http://www.af.mendelu.cz/


                                                                                                  
 

Mendelova univerzita v Brně 

Rektorát  

Odbor řízení lidských zdrojů 

Referát přijímání zaměstnanců 

Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Kolouchová  

Zemědělská 1 / 613 00 Brno 

telefon +420 545 135 293 /e-mail jaroslava.kolouchova@mendelu.cz  

www.mendelu.cz 

IČ 62156489 / DIČ CZ62156489 
 

 

Zašlete elektronickou přihlášku Odboru řízení lidských zdrojů Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 
613 00 Brno, a to do 9. 2. 2021 doloženou: 

 profesním životopisem 

 motivačním dopisem 

 dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání 
 
Kontaktní osoba za Odbor řízení lidských zdrojů: Mgr. Jaroslava Kolouchová 
 
Jak u nás probíhají výběrová řízení? https://orlz.mendelu.cz/jak-u-nas-probihaji-vyberova-rizeni  
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