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Článek 1 

Obecná ustanovení 

(1) Tímto dodatkem dochází ke změně směrnice č. 2/2017 Systemizace pracovních míst 
technicko-hospodářských pracovníků VŠTE ze dne 23. 1. 2017  
(č. j. VŠTE002933/2017). 

(2) Dochází ke změně Přílohy č. 1 takto:  

a) ruší se Čínské centrum pod pracovištěm Úsek zahraničních vztahů, 

b) ruší se pozice Referent Čínského centra VŠTE, 

c) zřizuje se pod Útvarem ředitele pro administraci studia a celoživotního vzdělá-
vání nové oddělení – Konfuciova třída, 

d) zřizuje se pod Útvarem ředitele pro administraci studia a celoživotního vzdělá-
vání na oddělení Konfuciovy třídy nová systemizovaná pracovní pozice – Ředitel 
Konfuciovy třídy (NS 7009/1), 

e) ruší se pod Úsekem vnějších vztahů pracovní pozice – Referent pro absolventy 
(3301/6), 

f) ruší se pod Úsekem vnějších vztahů pracovní pozice – Referent pro praxi 
(3301/4), 

g) zřizuje se pod Úsekem vnějších vztahů nová systemizovaná pracovní pozice –  Re-
ferent Kariérního centra (3301/7), 

h) zřizuje se pod Úsekem vnějších vztahů nová systemizovaná pracovní pozice –  
Specialista pro firemní komunikaci (3301/8), 

i) zřizuje se pod Úsekem vnějších vztahů nová systemizovaná pracovní pozice –  Re-
ferent on-line marketingu (3301/9). 

(3) Dochází ke změně Přílohy č. 6, kde se doplňuje pracovní náplň u pozice:  

a) příloha č. 6 (7009/1) – Pracovní náplň – Ředitel Konfuciovy třídy. 

b) příloha č. 6 (3301/7) – Pracovní náplň – Referent Kariérního centra. 

c) příloha č. 6 (3301/8) – Pracovní náplň - Specialista pro firemní komunikaci. 

d) příloha č. 6 (3301/9) – Pracovní náplň - Referent on-line marketingu. 

 

 

 
Přílohy: 

Příloha č. 1 – Organizační struktura   

Příloha č. 6 (7009/1) – Pracovní náplň – Ředitel Konfuciovy třídy. 

Příloha č. 6 (3301/7) – Pracovní náplň – Referent Kariérního centra. 

Příloha č. 6 (3301/8) – Pracovní náplň - Specialista pro firemní komunikaci. 

Příloha č. 6 (3301/9) – Pracovní náplň - Referent on-line marketingu. 

https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3438696/aktualni_priloha_c_1_organizacni_struktura/
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3438696/aktualni_prilohy_c_6_pracovni_naplne/3438721/
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3438696/aktualni_prilohy_c_6_pracovni_naplne/3438721/konfuciova_trida/Priloha_c.6_-_Pracovni_naplne_-_7009_1_Reditel_Konfuciovy_tridy.pdf
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3438696/aktualni_prilohy_c_6_pracovni_naplne/3300_usek_vnejsich_vztahu/Priloha_c.6_-_Pracovni_naplne_-_3301_6_Referent_Karierniho_centra.pdf
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3438696/aktualni_prilohy_c_6_pracovni_naplne/3300_usek_vnejsich_vztahu/Priloha_c.6_-_Pracovni_naplne_-_3301_7_Specialista_pro_firemni_komunikaci.pdf
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3438696/aktualni_prilohy_c_6_pracovni_naplne/3300_usek_vnejsich_vztahu/Priloha_c.6_-_Pracovni_naplne_-_3301_8_Referent_on-line_marketingu.pdf
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3438696/aktualni_priloha_c_1_organizacni_struktura
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3438696/aktualni_prilohy_c_6_pracovni_naplne/3438721/konfuciova_trida/Priloha_c.6_-_Pracovni_naplne_-_7009_1_Reditel_Konfuciovy_tridy.pdf
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3438696/aktualni_prilohy_c_6_pracovni_naplne/3438721/konfuciova_trida/Priloha_c.6_-_Pracovni_naplne_-_7009_1_Reditel_Konfuciovy_tridy.pdf
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3438696/aktualni_prilohy_c_6_pracovni_naplne/3300_usek_vnejsich_vztahu/Priloha_c.6_-_Pracovni_naplne_-_3301_6_Referent_Karierniho_centra.pdf
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3438696/aktualni_prilohy_c_6_pracovni_naplne/3300_usek_vnejsich_vztahu/Priloha_c.6_-_Pracovni_naplne_-_3301_7_Specialista_pro_firemni_komunikaci.pdf
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3438696/aktualni_prilohy_c_6_pracovni_naplne/3300_usek_vnejsich_vztahu/Priloha_c.6_-_Pracovni_naplne_-_3301_8_Referent_on-line_marketingu.pdf

