Wupisanje dźěłoweho městna
W Serbskim instituće w Budyšinje (dźěłowe městno) ma so wot 1. februara 2020
sćěhowace městno wobsadźić:
sobudźěłaćerka/sobudźěłaćer we Wědomostnym sekretariaće (ž/m/d)
Regularny dźěłowy čas wučinja 30 hodźinow na tydźeń (75 %). Mzda płaći so po TV-L
(E13), jeli su wosobinske wuměnjenja date. Přistajenje je wobmjezowane do kónca lěta
2022. Cyłodnjowske přistajenje je pod wuměnjenjemi móžne.
Serbski institut přepytuje jako zwonkauniwersitne zarjadnišćo z něhdźe 50 přistajenymi w
Budyšinje a Choćebuzu rěč, stawizny a kulturu Serbow w Hornjej a Delnjej Łužicy w
zašłosći a přitomnosći. Wón zběra a archiwěruje k tomu trěbne materialije.
Hłowne nadawki:
• koordinacija a intensiwne sobuskutkowanje při zjawnostnym dźěle a organizaciji
transfera wědomosće
• intensiwne sobuskutkowanje w managemenće a při prócowanjach wo projekty třećich
srědkow, mjez druhim informowanje a poradźowanje slědźerkow a slědźerjow k
spěchowanskim programam a wotpowědnym žadanjam
• sobuskutkowanje při organizaciji a dokumentaciji centralnych institutnych
zarjadowanjow (klawsury, gremijowe zetkanja, institutne dny, konferency, přednoški)
• koordinacija zestajenja planow a rozprawow
• organizacija dalekubłanjow na polu projektoweho managementa a nawabjenja třećich
srědkow
Naše wuměnjenja/naroki:
• wotzamknjeny wysokošulski studij duchownych wědomosćow abo na
socialnowědomostnym polu
• znajomosće na polu spěchowanja slědźenja a managementa projektow třećich srědkow
kaž tež wotpowědna poradźowanska kompetenca
• dobry dohlad do narodneje a mjezynarodneje wědomostneje slědźerskeje krajiny
• jara dobre znajomosće němskeje a jendźelskeje rěče (ertnje a spisownje)
• wěsty wobchad ze wšědnej IT (MS Office)
Wěste wobknježenje hornjo- abo delnjoserbšćiny (ertnje a spisownje) je z lěpšinu. Hewak
wočakuje so zwólniwosć k přiswojenju hornjo- abo delnjoserbšćiny, znajmjeńša pak
zwólniwosć k dźěłu w serbskorěčnej wokolinje.
Skićimy:
• wotměnjawe polo dźěławosće z móžnosću, w modernym zwonkauniwersitnym
slědźerskim zarjadnišću z jara specifiskim profilom, kiž ma zdobom bohatu tradiciju, na
přichod wusměrjene wuwiće sobu přewodźeć

•

sobuskutkowanje w dynamiskej a sylnej interdisciplinarnej slědźerskej wokolinje, kotraž
wuznamjenja so přez wysoku kreatiwitu a rosćace mnóstwo třećich srědkow

Při samsnej kwalifikaciji so na ćežko zbrašenych we wosebitej měrje kedźbuje.
Pisomne požadanja ze zwučenymi podłožkami njech pósćelu so hač do 2. decembra 2019
jeničce digitalnje (e-mail z pdf-dataju jako přiłohu) do direktorata Serbskeho instituta:
si@serbski-institut.de. Požadanske rozmołwy wotměja so 11. abo 12. decembra 2019.
Pokazka na škit datow: Ze zapodaćom powabjenja přihłosujeće předźěłanju Wašich
wosobinskich datow w ramiku a při přewjedźenju požadanskeho procesa. Přizwolenje móže
so přeco bjez podaća přičinow napřećo direktoratej pisomnje abo elektronisce cofnyć.
Prošu wobkedźbujće, zo wjedźe cofnjenje přizwolenja k njewobkedźbowanju Wašeho
požadanja w dalšim požadanskim procesu.

