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Pracovní náplň: Vedoucí oddělení vnějších vztahů 

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích  

Pracoviště: Útvar prorektora pro komercionalizaci a vnější vztahy 

Jméno zaměstnance:  

Pracovní náplň je rozpracovaná na 100% pracovní úvazek 

Obsah popisu práce: 

I. Označení místa – funkce 

Prorektor pro komercionalizaci a tvůrčí činnost – Vedoucí oddělení vnějších vztahů 

Počet podřízených pracovníků: X 

II. Nadřízený 

Nejbližším přímým nadřízeným je Prorektor pro komercionalizaci a tvůrčí činnost. 

III. Zastupování 

V případě dlouhodobé nepřítomnosti je stanovena zastupitelnost prorektorem pro 
komercionalizaci a tvůrčí činnost. 

IV. Úkoly a kompetence – pracovní náplň 

 Za výkon své činnosti odpovídá přímo prorektorovi pro komercionalizaci a tvůrčí 
činnost. 

 Koordinace marketingu VŠTE (zaměření na dva cíle: 1. Tvorba značky, 2. 

Získávání budoucích studentů školy), resp. zadávání úkolů marketingu. 

Marketing je následně realizován Projektově inovačním centrem VŠTE, s.r.o. 

 Řízení Public relations (zde spolupracujeme s PhDr. Zdeňkem Zuntychem). 

Úkolem je vybírat témata a jednotlivé zprávy časovat. 

 Řízení (koordinace) členství VŠTE v profesních sdruženích (např. Jihočeská 

hospodářská komora, Sdružení automobilového průmyslu, Sdružení obchodu a 

cestovního ruchu). 

 Pořádání (koordinace) společenských aktivit školy (charitativní akce, akce pro 

studenty, veřejnost, studenty středních škol). 

 Spolupráce s podniky v regionu při zajišťování praxí studentů, společných 

projektů, zakázek, smluvního výzkumu atd.  

 Spolupráce s orgány státní správy a místní samosprávy při zajišťování praxí 

studentů, společných projektů, zakázek, smluvního výzkumu atd.  

 Spolupráce s vysokými školami v ČR. 

 Spolupráce se středními školami.  

 Vedení (koordinace) modulu CRM (Customer Relations Management a vnitřního 

manažerského systému VŠTE ETMS). 
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 Zpracování příslušné části strategie školy (Dlouhodobého záměru a jeho 

aktualizací). 

 Hodnocení realizace strategie školy. 

 Účast na významných společenských akcích za účelem reprezentace VŠTE. 

 Případně jiné úkoly v souladu s pracovním zařazením. 

 

 

V Českých Budějovicích dne  ………………………………… 
 
 

 …………..…………………………………… 
 Jméno a funkce  
 přímého nadřízeného  
 
 
Převzetí a seznámení zaměstnance s pracovní náplní dne: 
 
 
Podpis: …………………………….……… 
 


