
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI 

Referent majetkové správy 

NÁRODNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO MUZEA s.p.o. 
 

Národní zemědělské muzeum, s.p.o., státní příspěvková organizace (IČO: 750 75 741) 
se sídlem Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 – Holešovice 

vyhlašuje výběrové řízení na pozici:  
‒ v platové třídě 
‒ hrubý příjem po zkušební době 

‒ Referent majetkové správy, 0,5 úvazek 
‒ 9. platová třída dle platného Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. 
‒  20 000 až 25 000 Kč při plném úvazku 

‒ Stručný popis pracovního místa 
(charakteristika pracovní 
činnosti):  

‒ Komplexní zajišťování majetkové správy (nabývání, pronájmu, 
zastavování, prodeje a jiných forem dispozice) a metodické 
usměrňování majetkové správy na nižších organizačních složkách  

‒ Příprava podkladů pro uzavírání smluv, příprava návrhů smluv, 
provádění změn smluv, příprava podkladů, podání a právních 
jednání v oblasti správního práva 

‒ Kalkulace a příprava podkladů pro výpočet nájemného a poplatků za 
služby a za užívání prostor NZM 

Požadavky kladené na uchazeče:  

‒ vzdělání  ‒ VŠ vzdělání (min. střední odborné s maturitou) 
‒ požadovaná praxe  ‒ vhodná je praxe v státní, příspěvkové  či neziskové organizaci 

‒ další znalosti a schopnosti  ‒ trestní bezúhonnost 
‒ nutná základní orientace v oblasti majetkové správy  
‒ dobrá počítačová gramotnost, schopnost rychle se učit, 

samostatnost, dobré organizační schopnosti, schopnost práce 
v týmu 

‒ ŘP sk. B výhodou 
‒  

Pracovní poměr na dobu:  určitou na dobu 1 roku s možností prodloužení na dobu neurčitou 
Předpokládaný nástup do práce:  ‒ 1. 4. 2019 
Bližší informace poskytne:  Informace pracovní pozici a o výběrovém řízení: 

‒ Jana Jandová, vedoucí produkčního oddělení 
‒  mobil: +420 773 451 013, mail: jana.jandova@nzm.cz  
Personální informace: 
‒ Ing. Hana Kabíčková, personalistka;  

mobil: +420 778 493 187, mail: hana.kabickova@nzm.cz 
 

Termín podání přihlášky: do 31. 3. 2019 
Vybraní uchazeči budou po zaslání životopisu a motivačního dopisu 
průběžně zváni k osobnímu pohovoru. 

E-mail pro elektronické zasílání 
přihlášek: 

hana.kabickova@nzm.cz (Předmět: Výběrové řízení – referent NZM) 

Místo výkonu práce: Praha 7 – Holešovice, Kostelní 1300/44 

Součástí přihlášky musí být: ‒ strukturovaný životopis 
‒ motivační dopis, proč se o tuto práci ucházíte 

 

Datum uveřejnění inzerátu na internetu: 26. 2. 2019 

 

Schválil:  doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, Ph.D., generální ředitel NZM  
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