UKLFHK/482718/2021

Děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové vypisuje výběrové řízení na 3 místa
učitele/učitelky s úvazkem 0,8 pro pracoviště Stomatologické kliniky
Požadavky: Absolvent/absolventka magisterského studijního programu Stomatologie
nebo Zubní lékařství / Dentistry nebo ekvivalentního zahraničního studijního programu
nebo budoucí absolvent těchto magisterských studijních programů s předpokladem
ukončení studia v akademickém roce 2021/2022, aktivní znalost českého a anglického
jazyka; dobrá znalost práce na PC; schopnost týmové spolupráce, zdravotní způsobilost a
morální bezúhonnost.
K řízení doložte: písemnou přihlášku; strukturovaný životopis; přehled o dosavadní praxi
potvrzený zaměstnavatelem; ověřený doklad o VŠ vzdělání včetně osvědčení o státní
zkoušce, případně originál dokladu o studiu; vědecké a vědeckopedagogické hodnosti;
přehled o odborné, vědecké a výzkumné činnosti včetně činnosti publikační; písemný
souhlas (volnou formou) k využití osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení
v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Datum nástupu dle dohody, nejpozději 1.9.2022. Mzdové podmínky podle Vnitřního
mzdového předpisu Univerzity Karlovy.
Přihlášku s přílohami zasílejte do 23.12.2021 na adresu: Lékařská fakulta v Hradci
Králové, sekretariát děkana, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové.
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The dean of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove invites applications for three
posts of teacher with a part-time contract 0,8 at the Department of Dentistry

Requirements: Applicants have to be graduates from a Czech MA program in stomatology
or dentistry or similar program or an equivalent program from abroad or has to plan to
graduate the study program in 2021/2022; applicants must have an active knowledge of
Czech and English; they should have good computing skills, must be able to work in a team
and should have medical fitness and moral integrity.
Required documents: a written application; structured CV; summary of practical working
experience (confirmed by the employer); verified university diploma including “state
exam” certificate or any other original certificate conferred on the finishing of studies;
certificates for any scientific and pedagogical degrees or diplomas; a survey of scientific or
research work including publications; written consent for the usage of personal data for the
purpose of this job interview in compliance with law No. 110/2019 of the collection and
protection of personal data (as amended).
The date of job commencement – upon agreement, at the latest 1.9.2022. Salary package –
according to the Charles University Table of Wages.
Please, send the application by December 23, 2021 with enclosed documents to the
following address: The Faculty of Medicine in Hradec Králové, Dean´s office, Šimkova
870, 500 03 Hradec Králové

Prof, Jiří Manďák, MDD, Ph.D.
Dean
In Hradec Králové, 23.11.2021

Šimkova 870
500 03 Hradec Králové

tel.: +420 495 816 111
e-mail: dekanats@lfhk.cuni.cz
IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

