
 
 

 

 

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 na pozici:  

 

DPČ – rozpočtář (Praha) 
 

Co u nás budete dělat? 

• Kontrolovat rozpočty a naceňování stavební části projektů financovaných z fondů EU – 

dostanete se ke kontrole stavebních rozpočtů různých staveb. 

• Kontrolovat čerpání rozpočtů v rámci administrace projektů financovaných ze SF EU 

• Pracovat v rozpočtových programech Kros, BuildPower a Aspe. 

• Spolupracovat v problematice stavebních rozpočtů s rozpočtáři a manažery projektu naší 

organizace napříč celým územím ČR. 

 

 

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít? 

• Minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, ale oceníme i vysokoškolské vzdělání 

stavebního charakteru nejlépe se zaměřením na ekonomiku a rozpočtování. 

• Dobrá uživatelská znalost práce na PC (MS Office) – především Excel, Word a Outlook.  

• Znalost problematiky stavebních rozpočtů a staveb. 

• Organizační a komunikační dovednosti, zodpovědnost, pečlivost, samostatnost. 

 

Co u Vás dále oceníme? 

• Praxi v kontrole/přípravě stavebních rozpočtů. 

• Praxi v práci s rozpočtovými programy Kros, BuildPower a Aspe. 

• Možnost nástupu ihned. 

 

A co za to získáte? 

• Zajímavou práci v prestižní státní agentuře zaměřenou na programy EU. 

• Možnost dlouhodobé spolupráce. 

• Nadstandartní odměnu 250 Kč/h. 

• Školení a praxi v oblasti kontroly stavebních rozpočtů u projektů financovaných z fondů 

EU. 

 

Vaše strukturované profesní životopisy zasílejte nejpozději do 30. 9. 2020 emailem na adresu:  

barbora.velatova@crr.cz (do předmětu uveďte „DPČ - rozpočtář“). 

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. 225 855 325 

 

Těšíme se na Vás! 
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