
 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI 
Koordinátor a finanční manažer projektů IROP 

NÁRODNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO MUZEA 
 

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

‒ Pozice:  
‒ Platová třída: 
‒ Typ smluvního vztahu: 
‒ Hrubý příjem po zkušební době  

‒ Koordinátor a finanční manažer projektů IROP, úvazek 0,5 
‒ Třída 12 (dle platného Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.). 
‒ Pracovní poměr 
‒ 38 000 Kč (při plném úvazku) 

‒ Stručný popis 
pracovního místa 
(charakteristika pracovní činnosti):  

‒ Samostatné finanční řízení a koordinace projektů, koordinace aktivit 
projektů, komunikace s partnery a dodavateli, reporting (monitoring). 

‒ Podílení se na rozvoji nových projektů z finančního hlediska. 
‒ Finanční analýzy projektů. 
‒ Příprava a zpracování průběžných a monitorovacích zpráv. 
‒ Komunikace s implementačními agenturami, partnery a uživateli. 

‒ Nabízíme: ‒ Tvůrčí práci v kolektivu. 
‒ Odpovídající mzdové ohodnocení. 
‒ Možnost profesního růstu. 
‒ Práci na zajímavých projektech. 
‒ Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Stravenky/příspěvek na 

stravování, Dovolená 5 týdnů, Zdravotní volno/sick days, Firemní akce 

‒ Požadavky kladené na uchazeče:  

‒ Vzdělání: ‒ VŠ vzdělání magisterské úrovně nejlépe ekonomického nebo stavebního 
směru (v případě jiného zaměření či stupně vzdělání je nezbytná delší 
praxe s projekty EU). 

‒ Požadovaná praxe: ‒ Praxe na pozici koordinátora nebo finančního manažera projektů 
realizovaných a financovaných z evropských dotací výhodou. 

‒ Další znalosti a schopnosti: ‒ Dobré komunikační schopnosti (písemný projev, prezentační 
dovednosti), odolnost proti stresu, organizační schopnosti, časová 
flexibilita, odpovědnost, schopnosti potřebné pro projektové řízení. 

‒ Dobrá znalost práce s MS Office (Word, Excel, PowerPoint) a Internetem. 
‒ Zkušenosti s čerpáním dotací z EU výhodou. 
‒ Znalost anglického jazyka výhodou 
‒ Schopnost rychle se orientovat v nové problematice. 
‒ Trestní bezúhonnost. 
‒ ŘP skupiny B. 
‒ Certifikace dle některého ze standardů projektového řízení výhodou. 

‒ Pracovní poměr na dobu:  ‒ Doba určitá – 2 roky (po dobu realizace projektů). 
‒ Předpokládaný nástup 

do pracovního poměru:  
‒ Od 01. 02. 2019 

‒ Bližší informace poskytne:  Informace o pozici: 
‒ Ing. Jan Poláček, vedoucí oddělení evropských dotací a stavebních investic 

e-mail: jan.polacek@nzm.cz  
Informace o výběrovém řízení: 

Ing. Hana Kabíčková, personalistka;  
mobil: +420 778 493 187, e-mail: hana.kabickova@nzm.cz 

‒ Termín podání přihlášky: Do 10. 01. 2019. Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru,  
který se uskuteční 15. 01. 2019 od 9.30 hod. 

‒ E-mail pro elektronické zasílání 
přihlášek: 

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

‒ Místo výkonu práce: ‒ Praha 7 – Holešovice, Kostelní 1300/44. 
‒ Práce se bude týkat i dalších poboček NZM (Čáslav) 

‒ Součástí přihlášky musí být (neúplné 
přihlášky mohou být vyřazeny): 

‒ Strukturovaný životopis s uvedením jaké projekty uchazeč koordinoval či 
se na nich podílel 

Datum uveřejnění inzerátu na internetu: 20. 12. 2018 

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