Výberové konanie
Riaditeľ Ústavu stavebníctva a architektúry SAV v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie pozície:
• samostatný vedecký pracovník / vedecký pracovník

Informácie o pracovnom mieste:
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
• realizácia odborných rešerší,
• návrhy a realizácia výskumných prác,
• analýza získaných výsledkov,
• písanie vedeckých publikácií a prezentácia dosiahnutých výsledkov na medzinárodnej úrovni

Druh pracovného pomeru:
• plný úväzok

Miesto výkonu práce:
• Ústav stavebníctva a architektúry SAV, Dúbravská cesta 9, 845 03 Bratislava

Mzdové podmienky:
• v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme v platnom znení, min. však 1 000,- Eur po úspešnom absolvovaní vysokoškolského vzdelania III. stupňa

Predpokladaný termín nástupu:
• podľa dohody

Požiadavky na zamestnanca:
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:
• vysokoškolské vzdelanie III. stupňa (PhD., CSc.),
• PhD. študent pred obhajobou dizertačnej práce (nutnosť obhájenia záverečnej práce do 6 mesiacov)

Vzdelanie v odbore:
• nekovové materiály a stavebné hmoty,
• anorganická technológia a materiály,
• materiálové alebo environmentálne inžinierstvo so zameraním na stavebné hmoty,
• stavebníctvo, prípadne príbuzné odbory

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
• aktívny prístup a participácia pri realizácií výskumných prác,
• kritické analytické myslenie,
• skúsenosti z oblasti vedecko-výskumnej činnosti; výhodou je zameranie na materiálový výskum,
• znalosť obsluhy analytických a testovacích zariadení pre stavbársku prax výhodou,
• aktívna znalosť svetového jazyka s orientáciou na technické smery,
• preukázateľná vedecká a publikačná činnosť,
• občianska bezúhonnosť

Zoznam požadovaných dokladov:
• úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• profesijný životopis,
• zoznam publikačnej činnosti a kópie 3 najvýznamnejších publikácií,
• aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony

Kontakt:
prof. Dr. Ing. Martin T. Palou, vedúci Oddelenia stavebných hmôt a konštrukcií
email: martin.palou@savba.sk; tel.: +421 259 309 268.
riaditeľ ÚSTARCH SAV
Bratislava, 1. 7. 2020

