
  
  

V Brně dne 1. 10. 2020  
 
Prorektorka pro řízení kvality a lidských zdrojů Mendelovy univerzity v Brně, doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D, 

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa neakademického pracovníka 
 

Personalista/Personalistka 
pro Odbor řízení lidských zdrojů 
Úvazek 1,0 
Odbor řízení lidských zdrojů pečuje o zaměstnance čtyř fakult, Institutu celoživotního vzdělávání a všech rektorátních a 
celoškolských pracovišť Mendelovy univerzity v Brně. Jsme sehraný tým deseti lidí. Poskytujeme služby v oblasti personální 
administrativy a poradenství, náboru, zaměstnávání cizinců a podílíme se na rozvoji řízení lidských zdrojů na univerzitě. Jsme 
hrdým držitelem ocenění HR Award, které nás motivuje k neustálému zlepšování naší práce. Těšíme se na Vás. Více na 
https://orlz.mendelu.cz/o-nas-orlz 

 

Jaká bude Vaše náplň práce? 

 vedení personální agendy zaměstnanců 

 zajišťování administrativní činnosti v rámci personálních procesů (vznik, změny a ukončení 
pracovněprávních vztahů)  

 aktivní komunikace se zaměstnanci, vyřizování individuálních personálních žádostí  

 koordinace pracovně lékařských prohlídek 

 spolupráce na tvorbě interních předpisů  

 organizace HR prezentací, realizace HR projektů 
 

Co od Vás očekáváme? 

 SŠ/VŠ vzdělání, nejlépe se zaměřením na personalistiku a lidské zdroje  

 předchozí zkušenost v personalistice min. 3 roky  

 znalost pracovně právní legislativy 

 uživatelská znalost práce na PC – MS Office  

 znalost anglického jazyka 

 zájem o obor HR 

 výborné komunikační a organizační schopnosti 

Co ještě oceníme? 

 znalost práce v programu SAP velkou výhodou 

 zkušenosti s personalistikou VŠ  
 
 Co Vám můžeme nabídnout? 

 6 týdnů dovolené 

 zvýhodněnou Multisport kartu 

 příspěvek na stravu (Ticket restaurant card/menza) 

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

 možnost využití univerzitní školky 

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

 možnost dalšího odborného vzdělání a rozvoje 
 
Předpokládaný nástup: 1. 12. 2020, případně jindy dohodou, pracovní poměr na dobu určitou 
Místo výkonu práce: Brno 
 
Zaujala Vás pozice a rádi byste se stali členem týmu? 
Zašlete elektronickou přihlášku doloženou profesním životopisem a motivačním dopisem Odboru řízení 
lidských zdrojů Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, a to do 30. 10. 2020.  

https://orlz.mendelu.cz/o-nas-orlz


                                                                                                  
 
Kontaktní osoba za Odbor řízení lidských zdrojů: Mgr. Jaroslava Kolouchová 
 


