
 
 

 

 

Výběrové řízení probíhá v souladu s Metodickým pokynem k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014 – 2020 a v programovém 

období 2007 – 2013. Zasláním přihlášky udělujete souhlas, že Vámi poskytnuté údaje budou zpracovávány v souladu s tímto pokynem. 

 

 

Chtěli byste se podílet na kontrole zajímavých projektů financovaných z fondů EU? 
Centrum pro regionální rozvoj České republiky, státní příspěvková organizace se sídlem v Praze a 

zprostředkující subjekt pro programy spolufinancované EU 

hledá pracovníka do Oddělení hodnocení projektů OSS 

na pozici 

MANAŽER PROJEKTU (Praha) 

Co u nás budete dělat? 

 Administrace projektů v IROP od hodnocení projektu při příjmu projektové žádosti až po přípravu 
podkladů pro vydání právního aktu.   

 Posouzení přijatelnosti a formálních náležitostí projektových žádostí, provádění věcného hodnocení 
projektu, vypracování ex-ante analýzy rizik, provádění ex – ante kontrol, přijímání žádostí o změnu v 
projektech a příprava podkladů pro změny. 

 Práce s IS a zadávání dat, komunikace s externími partnery, spolupráce na metodické podpoře 
programu. 

 

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít? 

 VŠ vzdělání v magisterském programu, příp. v bakalářském programu. 

 Znalost projektového řízení a základních principů financování ze SF EU. 
 Dobrá uživatelská znalost práce na PC (MS Office), výborná znalost MS Excel. 
 Organizační a komunikační dovednosti, zodpovědnost, pečlivost, administrativní zdatnost. 
 Trestní bezúhonnost. 

 

Co u Vás dále oceníme? 

 Praxe v přípravě a řízení projektů, znalost principů fungování strukturálních fondů EU. 

 Orientace v zákoně o veřejných zakázkách. 
 Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič). 

 

A co za to získáte? 

 Flexibilní pracovní dobu, možnost homeoffice. 
 Pět týdnů dovolené, 5 tzv. sickdays, stravenky, jazykové kurzy, Fokus passy. 
 Zajímavou práci v prestižní státní organizaci pro programy EU v širším centru Prahy (s vlastním 

parkovištěm) 
 Pracovní poměr na dobu určitou jako zástup za mateřskou dovolenou státního zaměstnance na plný 

pracovní úvazek. 

 Možnost nastoupit v prosinci 2019 nebo dle dohody 
 Platové zařazení dle tabulek platných pro st. přísp. org. (příloha č. 1 k NV 564/2006 Sb.; 12. pl. tř.). 

 

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 zákona č. 101/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného 

výběrového řízení. 
 

Chcete se k nám přidat? Pak zašlete Váš strukturovaný profesní životopis  nejpozději do 27.10.2019 
emailem na adresu:  barbora.velatova@crr.cz (do předmětu uveďte „manažer projektu Praha“). 

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. 225 855 302 
Těšíme se na Vás! 
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