Chtěli byste se podílet na realizaci ICT projektů IROP financovaných z fondů
Centrum pro regionální rozvoj České republiky, státní příspěvková organizace se sídlem v Praze
a zprostředkující subjekt pro programy spolufinancované EU, www.crr.cz
hledá pracovníka na pozici:

Expertní poradce pro ICT (DPČ – ½ úvazek)
Co u nás budete dělat?





Hodnotit technická kritéria přijatelnosti u projektů v oblasti ICT, financovaných z IROP.
Zajišťovat expertní podporu pro posuzování souladu výdajů na pořízení ICT aktiv s programem
podporovanými aktivitami a dalších technických aspektů ICT projektů v průběhu celého
životního cyklu projektu (ex-ante kontroly, kontroly žádostí o platbu, změny v projektech).
Zajišťovat expertní podporu při kontrole veřejných zakázek v ICT - posuzovat skryté
diskriminace v technické specifikaci zakázky, posuzovat vazby technické specifikace zakázky na
stávající systémy.
Budete zajištovat podpůrnou a lektorskou činnost pro manažery ICT projektů.

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít?








VŠ vzdělání v magisterském studijním programu (nejlépe elektrotechnická fakulta se specializací
na informační technologie či obdobné zaměření).
Výborná orientace v ICT (HW/SW, sítě, IS včetně informačních systémů veřejné správy) a na
dodavatelském trhu ICT (obchodní názvy a značky, používané technologie, výrobci a distributoři,
způsoby licencování SW produktů, vývoj SW).
Znalost eGovernmentu v ČR, včetně relevantní legislativy (Nařízení eIDAS, zák. č. 365/2000 Sb.,
127/2005 Sb., 300/2008 Sb., 181/2014 Sb., vyhláška č. 316/2014 Sb.), strategických dokumentů
(Strategický rámec rozvoje VS 2014-2020) a centrálních projektů.
Znalost Národní strategie kybernetické bezpečnosti 2015-2020 a Akčního plánu.
Praxe v relevantním oboru (ICT se zaměřením na veřejnou správu) minimálně 3 roky.
Zkušenosti s implementací systémových řešení a s dodavatelskými projekty v oblasti ICT pro
veřejnou správu.
Znalost principů strukturálních fondů EU.

Co u Vás dále oceníme?



Praxi v prostředí strukturálních fondů EU na pozici ICT experta nebo věcného hodnotitele ICT
projektů (např. IOP, OPPI nebo OP VaVpI).
Možnost nástupu ihned.

A co za to získáte?




Výkon práce na základě dohody o pracovní činnosti dle potřeby zaměstnavatele (max. 1/2
úvazek) v prestižní státní agentuře pro programy EU.
Finanční ohodnocení odpovídající požadované odbornosti a náročnosti práce.
Místo výkonu práce dle vzájemné dohody s vazbou na Prahu pro předání výsledků práce.

Zasláním životopisu (přihlášky) do výběrového řízení stvrzujete, že si nejste vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při
vykonávání činnosti v pozici, o kterou se ucházíte, znamenaly střet zájmu.
Zasláním životopisu (přihlášky) do výběrového řízení udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu
95/46/ES a souvisejícího zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.

Vaše strukturované profesní životopisy zasílejte nejpozději 15.1.2019 elektronicky na adresu:
barbora.velatova@crr.cz (do předmětu uveďte „poradce ICT“).
Případné dotazy rádi zodpovíme na tel. 225 855 320.

