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Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Katedra 

Zoologie a  

Centrum polární ekologie (CPE)  

přijme zaměstnance na pracovní pozici: 

Projektový/á asistent/ka - Animal Migration 
Ecology 

 

Nová vědecká skupina Katedry zoologie a Centra polární ekologie vedená doktorem  
Vojtěchem Kubelkou nedávno získala prestižní Junior Star GAČR grant  na téma 
Animal migrations in a changing world – Movements for reproduction to higher 
latitudes: still advantageous strategy or maladaptive behaviour? 

 A hledá proto nového člena/ku do týmu na pozici Project Assistant.   

 

Co u nás budete dělat 

• Administrativní práce (projektové objednávky a nákupy, příprava vyúčtování 
pracovních cest, projektová povolení atd., jednoduše pomáhat hlavnímu 
řešiteli a členům týmu s různorodými administrativními úkony) 

• Komunikace s výzkumníky, studenty a zaměstnanci fakulty a organizace 
setkání (udržování webových stránek, pomoc hostům a zahraničním 
pracovníkům týmu, organizace setkání a teambuildingových akcí atd.) 

• Koordinace informačního toku mezi členy týmu (v rámci České republiky, ale i 
online do zahraničí se spolupracovníky) a relevantními zaměstnanci kanceláří 
přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity  

• Laboratorní práce (zejména příprava a zpracování vzorků) 
• Pomoc s terénními pracemi v jižních Čechách (v případě zájmu) 

https://zoo.prf.jcu.cz/index.php/staff-item/kubelka-vojtech/?lang=en
https://gacr.cz/en/nearly-czk-1-bn-earmarked-for-highly-selective-expro-and-junior-star-projects/
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• Vykonávání dalších praktických aktivit, které budou nezbytné pro úspěšný 
pokrok projektu.  

Na co se u nás můžete těšit 

• Pracovní smlouvu na 3 roky s možností prodloužení   
• 50% pracovní úvazek, vhodné pro rodiče na rodičovské dovolené či studenty 

ve vyšších ročnících  
• Flexibilní pracovní doba, velmi rozmanitá náplň práce  
• Možnost zapojit se do terénních prací výzkumu (v případě zájmu)  
• Přátelské mezinárodní prostředí  
• HR Award ocenění, jcu.cz/about-the-university/development/hr-award-hrs4r  
• Dotované stravování, univerzitní školku, jazykové a zaměstnanecké kurzy 

• Možnost výkonnostních prémií a odměn 

 

Rádi se potkáme s kandidáty, kteří:  

• Mají ukončené středoškolské vzdělání  
• Výborně ovládají anglický a český jazyk (každodenní užívání jak v písemné, 

tak mluvené formě)  
• Mají platný řidičský průkaz (B) 
• Se zajímají o biologii a prostředí výzkumných projektů  
• Mají vztah k terénnímu výzkumu a laboratorní práci  
• Je pečlivý a důsledný  
• Má skvělé organizační a komunikační schopnosti, je proaktivní a kreativně 

hledá řešení různých situací 
• Ovládá obecné administrativní a rozpočtové úkoly 
• Je ochotný pomoci svým kolegům, rád pracuje v týmu, ale i nezávisle 

Jak se přihlásit: 

Písemné přihlášky zasílejte na jobs@prf.jcu.cz . Přihláška by měla obsahovat 
strukturovaný životopis, 3 referenční kontakty a motivační dopis. Oba dokumenty 
prosím zasílejte v anglickém jazyce, a to nejpozději do 5. února 2023.  

Nástup:  ideálně v únoru 2023, ale je zde možná dohoda.  

 

http://www.jcu.cz/about-the-university/development/hr-award-hrs4r
mailto:jobs@prf.jcu.cz

