
 

 

 

Výběrové řízení na pozici HR manažer  

Inovativní vzdělávací centrum Sféra, sídlící v rekonstruovaném areálu Automatických mlýnů a 
vytvořené spolkem Centrálních polytechnických dílen, má ambici nadchnout návštěvníky pro 
polytechnické obory, probudit jejich tvořivost a umožnit jim zábavné trávení volného času. Propojí 
vědu, moderní technologie a tradiční řemesla. Ve spolupráci se školami, univerzitami, zástupci 
soukromého sektoru, ale i dalšími zájmovými organizacemi pomůže přiblížit absolventy škol 
potřebám technologicky orientovaných firem v regionu a přispěje k rozvoji Pardubic i celého regionu.   

Rámcová pracovní náplň manažera: 

• řízení životního cyklu zaměstnance, zejm. nábor a ukotvení členů nového týmu  
• personální evidence, příprava smluv a dalších dokumentů týkajících se pracovněprávních 

vztahů, příprava podkladů pro mzdy 
• vedení týmu lektorů a pedagogů ve vazbě na vzdělávací programy a provozní požadavky 
• komunikace a smluvní vztahy s partnery – školami, firmami a neziskovými organizacemi  
• podpora při zajištění interních procesů a řízení kvality v organizaci 
• úzká spolupráce na rozvoji vzdělávacího centra v rámci areálu Automatických mlýnů 
• v relevantních případech aktivní účast na vzdělávacích aktivitách  

Nabízíme:  

• atraktivní, pestrou a dynamickou práci v inovativní vzdělávací instituci 
• účast na unikátním projektu v prostředí rekonstruovaného areálu Automatických mlýnů  
• profesní a znalostní růst spojený s rozvojem nové neziskové organizace   
• motivační způsob odměňování  
• flexibilní pracovní dobu 
• 25 dnů dovolené   
• částečný úvazek v rozsahu 0,6 s výhledem na 1,0   
• nástup možný ihned  

Očekáváme: 

• ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu 
• nejméně 5letou praxe v manažerské pozici 
• prokazatelné zkušenosti v oblasti personalistiky a rozvoje lidských zdrojů  
• schopnost vedení středně velkého týmu  
• vytříbené organizační, vyjednávací, prezentační a komunikační dovednosti 
• nadšení pro vzdělávání a inovace  
• odolnost vůči stresu  
• časovou flexibilitu 
• aktivní znalost anglického nebo jiného cizího jazyka 
• zkušenosti s projektovým řízením  
• řidičský průkaz sk. B 
• uživatelská znalost práce na PC 



 

Povinné přílohy přihlášky:  

1. strukturovaný životopis včetně referencí a údajů o dosavadní praxi, odborných znalostech a 
dovednostech  

2. koncepci rozvoje lidských zdrojů v neziskové vzdělávací organizaci v rozsahu 2-3 str. A4   

 

Přihlášky prosím zasílejte do 31. 3. 2023 na adresu info@sferapardubice.eu . 

 

Kontaktní osoba:  
Ing. David Koppitz 
ředitel Vzdělávacího centra Sféra  
mob. 731 445 556 
david.koppitz@sferapardubice.eu  

 


