
 

 

 

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 realizaci projektů zaměřených na pořízení zdravotnických 

prostředků/přístrojů poskytovatelům zdravotních služeb na podílet se tak na zvýšení 

kvality návazné péče? 
 

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 zdravotnictví (DPČ – ½ úvazek) 

Co u nás budete dělat? 

• Hodnotit cenové přiměřenosti v porovnání s technickými parametry přístrojů. 

• Posuzovat technické parametry tak, aby jejich specifikace byla nediskriminační.  

• Posuzovat oprávněnosti pořízení zdravotnických přístrojů/prostředků v souladu s Koncepcí 

návazné péče Ministerstva zdravotnictví České republiky. 

• Expertně podporovat posuzování souladu výdajů na pořízení zdravotnických přístrojů/prostředků 

s dotačními podmínkami a projektovou žádostí v průběhu celého životního cyklu projektu. 

• Účastnit se na kontrolách projektů. 

• Spolupracovat při posuzování změn v projektech a při kontrole fakturace přístrojů/zdravotnických 

prostředků.  

• Posuzovat vazby technické specifikace zakázky na projektovou žádost.  

 

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít? 

• VŠ vzdělání v magisterském studijním programu medicínsko-technického směru (nejlépe 

v oblasti biomedicinského inženýrství). 

• Výborná orientace v národní sítí poskytovatelů zdravotní péče, orientace v procesu 

nákupu  zdravotnických prostředků vč. technických parametrů a cenové přiměřenosti 

zdravotnických prostředků.  

• Znalost zdravotnických přístrojů/prostředků, které slouží k poskytování zdravotních služeb 

v návazné péči podle Koncepce návazné péče Ministerstva zdravotnictví České republiky. 

• Praxe v oboru minimálně 2 roky. 

• Znalost principů strukturálních fondů EU. 

 

Co u Vás dále oceníme? 

• Praxi v prostředí strukturálních fondů EU na pozici věcného hodnotitele projektů zaměřených na 

pořízení zdravotnických přístrojů (např. IOP) nebo posuzovatele zadávacích dokumentací a 

návazného procesu výběrového řízení. 

• 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. 

 

Vaše strukturované profesní životopisy zasílejte nejpozději do  5.11.2020 emailem na adresu: 

barbora.velatova@crr.cz (do předmětu uveďte „expert zdravotnictví“). 

 Případné dotazy rádi zodpovíme na tel. 225 855 344. 

 

Těšíme se na Vás! 

http://www.crr.cz/
mailto:barbora.velatova@crr.cz


 

 

 

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. 

 

 


