
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI 

Projektový účetní 
NÁRODNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO MUZEA Praha 

 

Národní zemědělské muzeum, s.p.o.(IČO: 750 75 741), zkr. „NZM“ 
se sídlem Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 – Holešovice 

vyhlašuje výběrové řízení na pozici:  
‒ v platové třídě 
‒ předpokládaná celková hrubá mzda 

Projektový účetní 
‒ třída 12 (dle platného Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.) 
‒ 30 000 – 35 000 Kč (dle praxe) 

Stručný popis pracovního místa 
(charakteristika pracovní činnosti):  

‒ sledování a vyhodnocování čerpání prostředků z rozpočtu 
projektů/ dotací 

‒ zpracování finančních operací projektů v souladu s platnými 
předpisy  pro státní příspěvkovou organizaci  

‒ vyhodnocení finančních toků projektů a dotací 
‒ zpracování podkladů dle požadavků Ministerstva 

zemědělství/Ministerstva kultury 
‒ statistické výkaznictví 
‒ koordinování finanční činnosti poboček NZM v projektech/ 

dotací 

Požadavky kladené na uchazeče:  

‒ vzdělání  ‒ SŠ/VŠ vzdělání ekonomického zaměření 
‒ požadovaná praxe  ‒ minimálně dvouletou praxi ve finanční oblasti, výhodou praxe 

ve veřejné správě 
‒ zkušenost s dotacemi a projekty (EU, MK, a další..) 

‒ další znalosti a schopnosti  
 
 
 

‒ trestní bezúhonnost 
‒ dobrá znalost práce na PC (zejména Excel) 
‒ znalost účetního VEMA výhodou 
‒ výhodou řidičské oprávnění sk. B 

‒ Nabízíme ‒ Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Stravenky/příspěvek 
na stravování, Dovolená 5 týdnů, Zdravotní volno/sick days, 
Firemní akce, AMG karta 

Pracovní poměr na dobu:  ‒ určitou na dobu 1 roku s možností prodloužení na dobu 
neurčitou 

Předpokládaný nástup do prac. poměru:  ‒ co nejdříve (únor, březen 2019)  

Bližší informace poskytne:  Informace o pozici: 
‒ Ing. Dita Drozdová, vedoucí Oddělení ekonomiky, rozpočtu a 

účetnictví;  
mobil: +420 607 093 334, mail: dita.drozdova@nzm.cz  

Informace o výběrovém řízení: 
‒ Ing. Hana Kabíčková, personalistka;  

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

Termín podání přihlášky: do 15. 1. 2019 

Adresa pro zasílání přihlášek a příloh: 
 
 
E-mail pro elektronické zasílání: 

Národní zemědělské muzeum, s.p.o., Ing. Dita Drozdová, 
Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7  
(na obálku uvádějte: Výběrové řízení – Projektový účetní) 
hana.kabickova@nzm.cz (Předmět: Výběrové řízení - Projektový 
účetní)  

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

Součástí přihlášky musí být: ‒ strukturovaný životopis 
‒ motivační dopis 

 

Datum uveřejnění inzerátu na internetu: 20. 12. 2018 

 

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