OBCHODNÍ MANAŽER/KA CENTRA MATERIÁLOVÉHO VÝZKUMU
Děkan Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně vyhlašuje přijímací řízení na pozici obchodní manažer/ka
Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně

ZODPOVÍDÁ ZA






Identifikaci technologií vhodných pro komercializaci
Sledování technologických trendů ve vymezené technické oblasti – chemie a materiálový výzkum
Identifikaci vhodných partnerů pro komercializaci
Navazování a rozvoj vztahů s obchodními a technologickými partnery
Prezentaci a propagaci Centra materiálového výzkumu

POŽADUJEME






VŠ vzdělání
Velmi dobrou orientaci v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje
Velmi dobré strategické a systémové myšlení
Zralou, odpovědnou, pečlivou a samostatnou osobnost
Orientace v problematice neziskového sektoru, zkušenosti s VŠ a firemním prostředí výhodou

POPIS PRÁCE











Sleduje technologické trendy relevantní pro Fakultu chemickou a Centrum materiálového výzkumu
Zpracovává pravidelné zprávy o daných technologických trendech
Komunikuje s vědeckými týmy a obeznamuje se s výsledky jejich výzkumu, vyhodnocuje potenciál využití
těchto výsledků
Komunikuje a spolupracuje s vedením fakulty a Centra, reportuje výsledky své práce
Ve spolupráci s vedením strategicky plánuje směřování fakulty a Centra na poli komercializace výsledků VaV
Kontinuálně se vzdělává v oblasti transferu technologií
Monitoruje příležitosti k uplatnění výsledků VaV, identifikuje potenciální zákazníky a jejich potřeby
Navštěvuje mezinárodní veletrhy, výstavy a prezentační akce, prezentuje fakultu a Centrum i instituci jako
celek v nejlepším světle
rozvíjí síť kontaktů, vytipovává kompetentní osoby z firem a komunikuje s nimi ohledně možností spolupráce
udržuje stávající kontakty, monitoruje hodnocení dosavadní spolupráce druhou stranou

NABÍZÍME






práci v příjemném prostředí,
možnost osobního rozvoje, dalšího vzdělávání a seberealizace,
odpovídající platové ohodnocení,
zaměstnanecké výhody (6 týdnů dovolené, stravenky, penzijní připojištění a další)
pracovní poměr na dobu určitou s předpokladem prodloužení.

NÁSTUP
1. května 2018 popř. dohodou.

KONTAKT PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Zaujala-li Vás tato nabídka, zašlete do 05.04.2018 strukturované CV spolu s motivačním dopisem na personální
oddělení Centra materiálového výzkumu Fakulty chemické VUT v Brně, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno.
Do motivačního dopisu podrobněji rozveďte Vaše konkrétní zkušenosti s managementem a řízením, případně VaV.
Bližší informace poskytne Marta Horáčková, personalistka Centra. Telefon: 541 149 314, e-mail: horackova@fch.vut.cz
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