
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI
Investiční referent

NÁRODNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO MUZEA s.p.o.

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

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

‒ Investiční referent 
‒ třída 11 (dle platného Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.)
‒ 30 000 Kč

‒ Stručný popis pracovního místa
(charakteristika pracovní činnosti): 

‒ Koordinace přípravy a realizace investic
‒ Zpracování investičních záměrů
‒ Projektová, technická, provozní a organizační příprava investic
‒ Zpracování odborných technických posouzení dokumentace a 

dalších dokumentů
‒ Stanovení způsobu realizace investic a průzkum fin.zdrojů
‒ Zajišťování a koordinace kolaudačních řízení u stavebních investic
‒ Dozorování průběhu realizace investic
‒ Výběr a koordinace dodavatelů (příprava veřejných zakázek), 

přebírání prací
‒ Příprava a návrhy změn smluv
‒ Zpracování a zajišťování úplnosti inv. dokumentace a zpracování 

zápisů a protokolů o předání staveb

‒ Požadavky kladené na uchazeče: 
‒ vzdělání ‒ VŠ nebo SŠ vzdělání, nejlépe stavebního nebo technického směru, 

možnost ekonomického směru s praxí ve stavebnictví
‒ požadovaná praxe ‒ min. 5 let praxe ve stavebnictví a min. 3 roky praxe v oblasti investic

‒ vhodná je praxe ve veřejné správě 
‒ další znalosti a schopnosti ‒ trestní bezúhonnost

‒ výborná znalost práce na počítači (Word, Excel), znalost software 
k tvorbě rozpočtu staveb výhodou, schopnost rychle se učit, 
odolávat stresu, samostatnost, výborné organizační schopnosti, 
komunikační schopnosti

‒ znalost stavebního zákona a správního řádu
‒ výhodou znalost zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek
‒ ŘP sk. B

Pracovní poměr na dobu: určitou na dobu 1 roku s možností prodloužení na dobu neurčitou
Předpokládaný nástup do prac. poměru: ‒ co nejdříve (ideálně únor 2017) 
Bližší informace poskytne: Informace o pozici:

‒ Ing. Zdeněk Vích,
náměstek generálního ředitele 
pro evr. dotace a stavební 
investice
e-mail: zdenek.vich@nzm.cz
mobil: +420 724 104 226

Informace o výběrovém řízení:
‒ Bc. Hana Kabíčková, 

personalistka
e-mail: hana.kabickova@nzm.cz
telefon: +420 778 493 187

‒ Ing. Jan Poláček, 
vedoucí oddělení evr. dotací a 
stavebních investic

e-mail: jan.polacek@nzm.cz
mobil: +420 775 880 927

Termín podání přihlášky: do 12. 1. 2017
Vybraní uchazeči budou pozvání k výběrovému řízení, které se 
uskuteční 17. 1. 2017 od 9.30 hodin v sídle NZM.
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E-mail pro elektronické zasílání přihlášek: hana.kabickova@nzm.cz (Předmět: Výběrové řízení – Oddělení 
evropských dotací a stavebních investic – investiční referent)

Místo výkonu práce: Převážně Ohrada 17, 373 41 Hluboká nad Vltavou a České Budějovice
Součástí přihlášky musí být: ‒ strukturovaný životopis

‒ motivační dopis, proč se o tuto práci ucházíte
‒ seznam staveb nebo/a projektů na kterých jste se podílel/a,  v jaké 

pozici

Datum uveřejnění inzerátu na internetu: 22. 12. 2017

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