Participativní plánování a design
Jsme tým zaměřen na společenské vědy na Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT.
Ve rámci své činnosti uplatňujeme principy participativního plánování, zapojujeme cílové skupiny do
mezioborových inovačních projektů, na kterých spolupracujeme s odborníky v oblastech architektury,
urbanismu, energetiky, IT a jiných. Cílem našeho působení je zvyšování organizační, sociální a
ekonomické udržitelnosti chytrých a environmentálně přívětivých řešení pro jednotlivé budovy, sousedství
a městské části či města.
Spolupracujeme s různými organizacemi od měst, přes státní správu, neziskový sektor až po firmy.
Při realizaci řady mezinárodních projektů se nám podařilo vybudovat zajímavou síť zahraničních kontaktů,
které jsou pro nás zdrojem inspirativní výměny zkušeností a znalostí.
Kvůli rostoucí poptávce po našich službách nyní hledáme posilu na pozici „výzkumnice – produkční /
výzkumník – produkční“

Co vás čeká?
Důraz na aplikovaný výzkum
Plánování a řízení výzkumu z hlediska metodologie
Koordinace a realizace výzkumných aktivit
Aktivní práce s cílovými skupinami projektů
Práce na projektech, které mají smysl a reálný dopad
Rozvoj kompetencí v oblasti výzkumné metodologie a projektového řízení
Publikační činnost, popularizace vědy
Uplatnění vašich dosavadních znalostí a dovedností v mezioborovém prostředí
Možnost podílet se na mezinárodních projektech a spolupracovat se zahraničními partnery

Koho hledáme?
vysokoškolské vzdělání v oboru sociologie, sociální psychologie, sociální antropologie,
sociální/environmentální ekonomie anebo podobném společensko-vědním oboru
nadšení pro témata související s energetickou transformací, komunitní energetikou, udržitelným
rozvojem založeným na zelených technologiích
znalost metodologie sociálněvědeckého výzkumu (důraz na kvalitativní přístup)
plynulá znalost českého a anglického jazyka slovem a písmem; další jazyky výhodou
zkušenost s realizací výzkumných projektů (2 roky)
ochota rozšiřovat dovednosti z oblasti metodologického a organizačního řízení projektů

A co vám můžeme nabídnout?
Práce v moderní budově v klidném prostředí nedaleko Prahy (možnost využití sdílené dopravy)
Plný nebo částečný úvazek (min. 0,6)
Pestrou pracovní náplň vyžadující kreativní přístup
Konkurenční platové podmínky s komerční sférou
Uplatnění znalostí a zkušeností v oblasti metodologie sociálního výzkumu a řízení projektů
Práce v přátelském kolektivu (společné snídaně, sportovní události, firemní večírky a teambuilding)
a k tomu všemu káva zdarma
Flexibilní pracovní dobu, 30 dní dovolené, příspěvky na jazykové kurzy a další vzdělávání
Možnost v rámci projektů cestovat do zahraničí a účastnit se českých i mezinárodních konferencí

Pokud jsme vás zaujali, zašlete nám svůj životopis spolu s motivačním dopisem na hr@uceeb.cz
Pohovory budou probíhat průběžně v květnu, uzávěrka přihlášek je pak 27.5.2022.
Pokud máte dotazy, napište nám na hr@uceeb.cz, anebo se zastavte na šálek kávy / čaje; rádi vám o pozici řekneme
více osobně.

