Pracovní příležitost
Národní ústav duševního zdraví - moderní výzkumně a klinicky orientované centrum pro oblast duševního
zdraví – vypisuje výběrové řízení na místo:

Výzkumník/výzkumnice prvního stupně
Ukončené VŠ vzdělání – bez studia Ph.D. nebo student/ka Ph.D.

Základní informace
Výzkumný program / Úsek: klinický výzkum
Centrum perinatálního duševního zdraví
Předpokládané období: leden 2022 – prosinec 2022
Pracoviště: Klecany (nedaleko Prahy, dobrá dostupnost MHD)
Co bude Vaší pracovní náplní
 vědecká práce orientovaná na klinický výzkum a inovace
 prezentace dosažených výsledků – spolupráce na přípravě publikací, posterů a prezentací
 další možnosti dle Vašich dovedností

Co od Vás očekáváme
 pečlivost, spolehlivost, samostatnost
 práce s odbornými texty
 práce s PC – uživatelská znalost MS Office, MS Excel
 anglický jazyk minimálně na komunikativní úrovni
 Aktivní zapojení do projektů inovace péče o duševní zdraví těhotných žen a žen na mateřské a
rodičovské dovolené

Co Vám můžeme nabídnout
 přátelský kolektiv
 flexibilní pracovní dobu
 možnost občasné práce z domova
 práce s odborníky, zkušenost v excelentním vědeckém centru zaměřené na duševní zdraví
 Aktivní zapojení do projektů www.perinatal.cz a www.kogito.cz
 Pracovní úvazek 0,5 – 1,0 dle domluvy
 Finanční ohodnocení dle standartního platu ve výzkumném zařízení na této pozici
 V případě oboustranného zájmu prodloužení pracovní smlouvy a dlouhodobá spolupráce
 Možnost studia Ph.D. v oboru lékařská psychologie na 1. LF UK na témata, kterými se zabývá Centrum
perinatálního duševního zdraví v NUDZ
Souhlasím, aby Národní ústav duševního zdraví, Česká republika, Topolová 748, 250 67 Klecany zpracovával mé osobní údaje
za účelem zprostředkování práce (podání, editace, třídění a jejich poskytnutí třetím osobám, jejíž totožnost bude sdělena mně)
v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. až do odvolání písemnou formou.

Více informací o tom, co Vám můžeme nabídnout, naleznete v sekci Benefity na našich webových stránkách

Přihláška do výběrového řízení
Životopis a stručný motivační dopis zasílejte na adresu: antonin.sebela@nudz.cz

Proces náboru a výběru v NUDZ je založen na principech otevřenosti, transparentnosti a spravedlivých
postupů, které reflektuje OTM-R Politika NUDZ. (https://www.nudz.cz/kariera/informace-pro-uchazece/otm-r/
).

