DĚKAN
Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
Děkan Divadelní fakulty JAMU v Brně vyhlašuje výběrové řízení na místa:

Vědecký pracovník/ vědecká pracovnice
v Kabinetu pro výzkum divadla a dramatu
Výše úvazku: 1,0; pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)
Nástup: 1. 8. 2017 nebo dohodou
Náplň práce: odborná redakce českých a anglických textů, organizace mezinárodních
konferencí/kolokvií/seminářů, související administrativní činnost
Podmínky: -

ukončené vysokoškolské vzdělání (minimálně magisterský stupeň)
výborná znalost anglického jazyka
komunikativnost
spolehlivost
samostatnost

Výhodou: zkušenost s redakcí odborných, českých i anglických textů, absolvování anglistiky a/nebo
bohemistiky, zkušenost s organizací mezinárodních konferencí/kolokvií/seminářů

Vědecký pracovník – asistent/ vědecká pracovnice – asistentka
v Kabinetu pro výzkum divadla a dramatu
Výše úvazku: 0,5; pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení
Nástup: 1. 7. 2017 nebo dohodou
Náplň práce: odborná redakce českých a anglických textů, organizační a administrativní činnost
Podmínky: -

ukončené vysokoškolské vzdělání (minimálně magisterský stupeň)
komunikativnost
spolehlivost
samostatnost

Výhodou: zkušenost s redakcí odborných textů a korekturami, absolvování bohemistiky, dobrá znalost
angličtiny
Kabinet pro výzkum divadla a dramatu je pracoviště zastřešující výzkum na DIFA JAMU. Pod vedením
Mgr. et Mgr. Radky Kunderové, Ph.D., realizuje několik výzkumných linií: politično a divadlo (Mgr. et
Mgr. Radky Kunderové, Ph.D.), performativita národní identity (Mgr. Tereza Konývková), artistic research
(MgA. Lucia Repašská, Ph.D., MgA. Jan Motal, Ph.D.) a teorie umění (MgA. Jan Motal, Ph.D.). Pracoviště
také organizuje mezinárodní konference, podílí se na redakci publikací DIFA JAMU a na výuce.
Nabízíme:
- práci v mladém dynamickém týmu
- kontakt se zahraničními pracovišti
- zaměstnanecké benefity (jazykové kurzy, 30 dní dovolené, atd.)
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 16. 6. 2017.
Výběrové řízení proběhne ve dvou kolech. DIFA JAMU si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu pohovoru
pouze vybrané kandidát(k)y i právo žádného z nich nevybrat.
Na základě individuálních okolností může výběrová komise navrhnout zaměstnání některému
z uchazečů/ček na snížený úvazek.

tel.: 542 591 301

http://difa.jamu.cz

e-mail: dekan.difa@jamu.cz

DĚKAN
Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
Přihlášky zahrnující strukturovaný odborný životopis, stručný motivační dopis (1–2 ns) a kopii příslušných
diplomů (případně soupis osobní publikační činnosti) přijímá emailem nebo poštou děkanát Divadelní
fakulty JAMU:
Mgr. Klára Viková
Mozartova 1
662 15 BRNO
e-mail: vikova@jamu.cz
tel.: +420 542 591 301
gsm: +420 733 127 617
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