
Projektový manažer / projektová manažerka 

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT – Oddělení Strategických projektů hledá 
vhodné kandidáty/tky na pozici Projektový manažer / projektová manažerka pro grantové projekty 
českých i evropských dotačních schémat. 

Výše úvazku:   
Nástup:  
Pracovně-právní vztah: 

40hodin/týdně     
1. 1. 2019
Pracovní smlouva

Jaká bude vaše pracovní náplň? 
• Orientace ve výzvách, příprava nových projektových žádostí.
• Přípravy strategií, hledání řešení a návrh a optimalizace procesů v projektové oblasti.
• Schopnost propojovat témata výzev s odborným zaměřením výzkumných týmů a partnerů,

schopnost vytvářet nové příležitosti.
• Řízení přípravy žádostí o platbu a monitorovacích zpráv.
• Samostatné vedení svěřené projektové agendy, řízení projektů, iniciování žádostí o změnu.
• Interní a externí komunikace (výzkumný i administrativní tým, rektorát; poskytovatelé

dotace, partneři).
• Příprava podkladů a účast na kontrolách a auditech.
• Zpracování podkladů a analýz pro vedení CIIRC.

Co musí mít vhodný kandidát? 
• Praxe a samostatnost v administraci projektů OP VVV a evropských projektů (H2020 a další)

nezbytné.
• Zkušenosti s administrací různorodých projektů min. 4 roky, včetně evropských projektů.
• Schopnost zorientovat se a rychle obsáhnout pravidla administrace výzev dalších dotačních

schémat, zejména evropských.
• Předchozí zkušenost s kontrolními či auditními orgány a schopnost reagovat na jejich

požadavky a dotazy.
• Znalost prostředí akademické nebo výzkumné instituce.
• Analytické schopnosti
• MS Excel a Overleaf/ShareLaTeX na pokročilé úrovni.
• Výborná znalost anglického jazyka slovem i písmem.
• Vysokoškolské vzdělání.
• Schopnost nadhledu a strategického pohledu, organizační schopnosti, časová flexibilita,

samostatnost, spolehlivost, pečlivost, schopnost týmové spolupráce.

Co nabízíme? 
• Motivační pracovní prostředí v rámci prestižního výzkumného centra.
• Stravenky, 6 týdnů dovolené.
• Komfortní zázemí moderní budovy ČVUT-CIIRC v širším centru Prahy.
• Možnost (částečného) výkonu práce i v rámci detašovaného pracoviště v Brně.

Motivační dopis, obsahující konkrétní zkušenosti (výčet) s evropskými projekty (H2020), a 
strukturovaný životopis v českém a anglickém jazyce prosím zasílejte na kontakt: 



Marcela Drábková 
Projektová kancelář, oddělení strategických projektů 
ČVUT-CIIRC 
Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6 
marcela.drabkova@cvut.cz 

mailto:marcela.drabkova@cvut.cz



