Ministerstvo pro místní rozvoj, oddělení realizace projektů vyhlašuje výběrové řízení na
pracovní místo MMR_943: Referent/ka oddělení realizace projektů OPTP.
Charakteristika pracovní činnosti:
- zajišťuje za ministerstvo úkony v zadávacích řízeních v rámci přípravy Předsednictví
ČR v Evropské Radě (CZ PRES),
- na základě podkladů od odborných útvarů připravuje zadávací podmínky veřejných
zakázek zaměřených na propagaci a akce konané v rámci CZ PRES,
- poskytování zadávacím útvarům ministerstva konzultace a právní podporu při
přípravě zadávacích dokumentací k CZ PRES,
- řízení veřejných zakázek realizovaných v rámci CZ PRES a spolupráce s projektovým
manažerem a administrátorem VZ dle ZZVZ.
Požadujeme:
− bakalářský nebo magisterský studijní program,
− orientace v oblasti veřejných zakázek (výhodou),
− znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, PowerPoint, internet),
− dobré organizační a komunikační dovednosti,
− samostatnost, zodpovědnost a spolehlivost,
− trestní bezúhonnost.
Nabízíme:
− pracovní poměr na dobu určitou do 30. 6. 2023,
− plný pracovní úvazek,
− místo výkonu práce Praha,
− 5 týdnů dovolené,
− finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(12. platová třída),
− příspěvek na stravování v podobě stravenek,
− jazykové kurzy a další odborné vzdělávání,
− pružnou pracovní dobu,
− vznik pracovního poměru ihned.
Bližší informace poskytne Ing. Jan Wenzel, e-mail: Jan.Wenzel@mmr.cz, tel: 224 861 326.
Strukturovaný životopis a motivační dopis v češtině zasílejte, prosím, do 30. 7. 2021 na
e-mail zamestnani@mmr.cz (do předmětu uveďte „Referent/ka oddělení realizace
projektů OPTP“) nebo na adresu:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Personální odbor
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Upozornění:
Zasláním životopisu a výše uvedených příloh uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas
se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních
údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.
Uchazeč zároveň zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani
profesních vazeb, které by při výkonu činností na pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

