St. Anne’s Universit y Hospital Brno

International Clinical Research Center

Research psychologist

Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) je přední
vědecko-výzkumné centrum ve střední Evropě s více než 300 výzkumnými pracovníky. Zaměřujeme se na
výzkum a vývoj zejména v oblasti kardiovaskulárních a neurologických onemocnění, a snažíme se tak najít
nové způsoby prevence, diagnostiky a léčby těchto nemocí.
V současnosti hledáme kolegyni/kolegu, která/který posílí náš HR tým a pomůže nám se zpracováním
personální agendy.
Co bude náplní Vaší práce?









Podílí se na sběru dat formou neuropsychologického vyšetřování,
Samostatně řeší dílčí výzkumné a vývojové úkoly pod vedením vedoucího týmu,
Je zodpovědný za vyhodnocování výsledků,
Přispívá k neuropsychologické charakterizaci subjektů studií,
Účastní se supervizních setkání psychologů,
Účastní se odborných stáží, školení a konferencí,
Prezentuje dosažené výsledky na konferencích tuzemských i zahraničních,
Připravuje a píše publikace do odborných časopisů.

Datum předpokládaného nástupu: 1. 10. 2017
Jaké vlastnosti, znalosti a dovednosti očekáváme?







Výborné komunikační dovednosti a přístup k pacientům,
Ochota učit se novým věcem,
Týmová spolupráce,
Zodpovědnost,
Pečlivost,
Spolehlivost.

Co získáte?
 Práci na plný úvazek,
 Možnost úzké spolupráce s top odborníky z výzkumného a lékařského prostředí,
 Příležitost být součástí přátelského pracovního kolektivu,
 Odpovídající pracovní podmínky a ohodnocení,
 5 týdnů dovolené.
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V případě zájmu si rádi projdeme Váš životopis a motivační dopis, tyto materiály nám zašlete na email
jobs.icrc@fnusa.cz nejpozději do 14. 8. 2017. Těšíme se!
Všechny kandidáty hodnotíme bez ohledu na věk, pohlaví, rodinný stav, sexuální orientaci, rasu, barvu pleti, náboženské vyznání,
etnický původ, národnost, státní příslušnost, politický názor či jakýkoli jiný aspekt nevztahující se k výkonu práce.
Odpovědí na tento inzerát či zasláním Vašeho životopisu a případných dalších osobních materiálů do Fakultní nemocnice u sv.
Anny v Brně dáváte souhlas ke shromažďování, zpracování a uchování Vašich osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů. Tyto údaje poskytujete Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání,
nejdéle však na 1 rok od jejich zaslání. Pokud nebudou vámi zaslané materiály požadovány zpět, po uplynutí doby budou
skartovány.
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