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Nově otevřená pozice – Urbanista, specialista na rozvoj měst 

Jsme renomované vědecko-výzkumné centrum ČVUT se zaměřením na energeticky efektivní 
budovy. Věnujeme se aplikovanému výzkumu ve spolupráci s komerční a veřejnou sférou.  

Hledáme nového kolegu (ž/m), který rozšíří laboratoř urbanismu a udržitelného rozvoje měst na 
UCEEB. 

Náplň práce: 

 Odborná činnost při realizaci projektů v oblasti plánování a výstavby budov a urbanistických celků  

 Příprava a plnění výzkumných plánů laboratoře urbanismu a udržitelného rozvoje měst 

 Plnění úkolů v rámci oddělení Architektura a interakce budov se životním prostředím 

 Podpora partnerů v oblasti udržitelného rozvoje města  

 Zapojení do zakázek smluvního výzkumu formou odborného poradenství pro veřejný i soukromý sektor 

 Spolupráce s českými a zahraničními partnery z oblasti komerční výstavby, městské samosprávy a z oblasti 
výzkumu a vývoje 

 Publikační činnost v oboru 

 Prezentace aktivit a výsledků UCEEB na odborných a propagačních akcích 

 Zapojení do projektové přípravy dotačních žádostí na výzkumné, vzdělávací a další relevantní projekty 
v oblasti Smart Cities a urbanismu 

Co od Vás očekáváme:  

 VŠ vzdělání v oblasti urbanismu, udržitelného rozvoje měst, strategického plánování nebo jiného 
souvisejícího oboru 

 Min 3 roky praxe v oboru urbanismu nebo souvisejícím oboru 

 Kreativní přístup k odborným úkolům 

 Pružnost v plánování úkolů, vysoká schopnost organizace práce 

 Úzkou spolupráci se stávajícím urbanistickým týmem UCEEB a koordinátorem pro oblast Smart Cities 

 Vstřícnost a schopnost týmové spolupráce s odborníky v dalších oblastech výzkumu na UCEEB, zejména 
oblastí architektury, pozemních staveb, energetiky a sociálně-vědných oborů 

 Profesionální vystupování vůči partnerům 

 Znalost angličtiny minimálně B2, znalost dalšího jazyka výhodou 

Nabízíme:  

 Nadprůměrné finanční ohodnocení  

 Různorodost projektů 

 Možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu 

 Moderní, kvalitní a přátelské pracovní prostředí ve špičkovém vědecko-výzkumném centru 

 Zajímavou a rozmanitou práci v mladém menším kolektivu 

 Týmové sportovní a kulturní akce 

 Stravenky, 30 dnů dovolené, sickdays 

 Příspěvek zaměstnavatele na jazykové kurzy 

 Flexibilní pracovní doba  

 Nástup ihned nebo dle dohody na plný či částečný úvazek (min.úvazek 0,6) 

 Je možné využívat systém pro sdílení dopravy autem z Prahy, zejména z okolí Dejvic a metra A 
 

Adresa pracoviště: Třinecká 1024, Buštěhrad (10 minut jízdy od Letiště V. Havla) 

Termín uzávěrky přihlášek: 10. 9. 2017 

Strukturovaný životopis a krátký průvodní dopis (několik vět o vašich zkušenostech a představě budoucího 

uplatnění) zašlete prosím na emailovou adresu: petra.nedvedova@uceeb.cz 

Do předmětu zprávy prosím napište „Urbanista“ 
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