
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI 
Specialista podpory vědy a výzkumu 

NÁRODNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO MUZEA s.p.o. 

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 
‒ hrubý příjem po zkušební době 

Specialista podpory vědy a výzkumu / úvazek 0,5-0,75 
‒ 10. třída (dle platného Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.) 
‒ 25 000 - 30 000 Kč (při plném úvazku) 

‒ Stručný popis pracovního místa 
(charakteristika pracovní činnosti):  

‒ administrativní a odborná činnost v rámci agendy podpory 
vědy a výzkumu 

‒ organizační a administrativní podpora zasedání Vědecké 
rady, Redakční rady, Komise pro vnitřní hodnocení, 
administrace interního grantového systému 

‒ organizace akcí, odborných konferencí, workshopů a 
přednášek, administrativní podpora a koordinace odborných 
soutěží 

‒ příprava, zajištění a tvorba podkladů pro výkaznictví vědy a 
výzkumu, zprávy a vyhodnocení vědy a výzkumu 

‒ administrativní, organizační a redakční podpora při přípravě 
časopisu Prameny a studie a při vydavatelské činnosti muzea 

‒ zajištění administrativy oddělení – korespondence, vedení 
spisové služby apod. 

‒ další administrativní, účetní, správní, ekonomické činnosti 
v rámci oddělení 

‒ Požadavky kladené na uchazeče:  

‒ vzdělání  ‒ VŠ vzdělání (Bc, Mgr.) 
‒ požadovaná praxe  ‒ vhodná je praxe ve vědecké či výzkumné organizaci nebo v 

muzeu 
‒ výborná znalost práce na počítači (Word, Excel), výborná 

znalost českého jazyka, znalost anglického jazyka 
‒ zkušenost práce s odbornými texty či s redaktorskou prací 

výhodou 
‒ další znalosti a schopnosti  ‒ spolehlivost, pečlivost, výborné organizační a komunikační 

schopnosti, samostatnost, schopnost zvládat stres a vysoké 
pracovní nasazení 

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

neurčitou 

Předpokládaný nástup do prac. poměru:  ‒ co nejdříve (ideálně srpen, září 2019)  
Bližší informace poskytne:  Informace o pozici: 

‒ Mgr. Jitka Sobotková, Ph.D., vedoucí Oddělení sekretariát a 
podpory vědy 
mobil: +420 778 880 633, mail: jitka.sobotkova@nzm.cz 

Informace o výběrovém řízení: 
‒ Ing. Hana Kabíčková 

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

Termín podání přihlášky: Co nejdříve, nejpozději do 15. 8. 2019 
Vybraní uchazeči budou průběžně zváni k osobnímu pohovoru. 

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

Národní zemědělské muzeum s.p.o., Ing. Hana Kabíčková 
Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7  
(na obálku uvádějte: Výběrové řízení – Specialista podpory vědy 
a výzkumu 
hana.kabickova@nzm.cz (Předmět: Výběrové řízení – Specialista 
podpory vědy a výzkumu 

mailto:hana.kabickova@nzm.cz
mailto:hana.kabickova@nzm.cz


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

Součástí přihlášky musí být: ‒ strukturovaný životopis (vzdělání, schopnosti a dovednosti, 
praxe atd.) a popis naplnění požadavků na pracovní místo 

‒ motivační dopis obsahující, (1) proč se o tuto práci ucházíte, 
(2) telefonní čísla a e-maily na 3 osoby, které znají vaši práci a 
mohou vás doporučit, (3) představy o rozvržení pracovní 
doby v rámci úvazku, (4) termín, kdy můžete nastoupit 

 

Datum uveřejnění inzerátu na internetu: 26. 7. 2019 

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


