
 

  

SVKUL vypisuje výběrové řízení na pozici projektový manažer 

Popis práce: 

Hlavní pracovní náplní bude výběr (ve spolupráci s odbornými pracovníky) a  příprava projektových 

žádostí do různých typů výzev, následně i řízení, koordinace a zejména administrace projektů, tzn. 

- příprava, psaní a kompletace projektových žádostí a koordinace partnerů při přípravě projektů, 

- aktivní zajišťování nezbytných náležitostí projektových žádostí pro různé typy výzev (MK, 

MŠMT, GAČR, EU projekty), 

- koordinace, řízení a administrace projektů (včetně hlídání termínů) u projektů vyžadujících 

profesionální projektové řízení, 

- spolupráce s  finančním projektovým manažerem při tvorbě vyúčtování/reportů. 

Požadavky: 

 Úplné uzavřené vysokoškolské vzdělání, 

 Zkušenost s přípravou a realizací projektů (operační programy, výzvy MK, MŠMT). 

 Aktivní znalost anglického jazyka. 

 Schopnost systematické práce, pečlivost, komunikační a prezentační schopnosti. 

 Orientace v problematice příspěvkových organizací výhodou. 

 Doporučení z předchozího zaměstnání výhodou. 

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2017 

Pracovní poměr bude uzavřen jako plný pracovní úvazek na dobu určitou jeden rok, s následnou 

možností prodloužení pracovního poměru na dobu neurčitou.  Platové zařazení – 11. platová třída. Do 

přihlášky k výběrovému řízení uchazeč/ka uvede jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní 

příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonní spojení, e-mail a podpis. 

K přihlášce připojte tyto doklady: 

- motivační dopis a strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních 

zaměstnáních se stručným popisem vykonávaných prací a o odborných znalostech (příp. 

doporučující listy), 

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 

- výpis z rejstříku trestů – ne starší než 3 měsíce, 

- písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů třetím osobám pro 

účely výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 

v platném znění. 

Přihlášky zasílejte poštou v zalepené obálce, na které uvedete zpětnou adresu a označení 

„Výběrové řízení – PROJEKTOVÝ MANAŽER, nejpozději do 15. 8. 2017 na adresu Severočeská 

vědecká knihovna v Ústí nad Labem – p. Vybíralová, Winstona Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem. 

Případné dotazy Vám zodpoví paní Iveta Vybíralová – vybiralova@svkul.cz. 
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