
Děkan fakulty dopravní ČVUT v Praze, Konviktská 20, 110 00 Praha 1, vypisuje výběrové řízení

na obsazení pracovní pozice: 

Projektový/á manažer/ka OP VVV

Náplň práce:

 Řízení projektu – průběžný monitoring postupu projektu, plnění plánovaného harmonogram 

a milníků projektu, vedení administrativního týmu projektu, svolávání schůzek projektu, 

příprava reportů pro vedení školy

 Zajišťování dodržování pravidel OP VVV a interních pravidel při realizaci projektu

 Komunikace s řídícím orgánem, hlavní kontaktní osoba při kontrolách a auditech projektu 

ze strany řídícího orgánu

 Komunikace s koordinátory/garanty klíčových aktivit projektu

 Tvorba zpráv o realizaci včetně příloh a jejich kompletace v aplikaci IS KP14+, podávání 

žádostí o platbu ve spolupráci s ekonomickým a mzdovým oddělením fakulty 

 Administrace případných změn projektu v souladu s pravidly OP VVV v aplikaci IS KP14+

 Vedení porad administrativního týmu projektu

 Odpovídá odbornému garantovi projektu

Požadavky:

 Ukončené VŠ vzdělání, ekonomický nebo technický směr výhodou

 Zkušenosti s přípravou, realizací a udržitelností projektů financovaných ze strukturálních fondů 

EU

 Zkušenosti s projektovým, finančním a komplexním administrativním řízením dotačních 

projektů

 Velmi dobrá uživatelská znalost MS Office

 Znalost elektronických prostředí administrace projektů (zejména IS KP14+)

 Organizační, analytické a komunikační schopnosti

 Odolnost vůči stresu, spolehlivost, schopnost týmové spolupráce

 Aktivní znalost anglického jazyka výhodou

Nabízíme:

 Pracovní smlouva na úvazek 1,0 a na dobu určitou do 31.12.2022 s perspektivou trvalého 

zaměstnání

 Platové zařazení podle dosažené kvalifikace v rámci předpisů ČVUT

 Motivační finanční ohodnocení formou odměn

 Zaměstnanecké benefity (odborná školení, 6 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní 

připojištění, jazykové kurzy)

 Nástup – IHNED / dohodou

 Pracoviště - Praha 1, Konviktská 20 (v blízkosti stanice metra Národní třída)

 Příjemné pracovní prostředí – zázemí stabilní české vysoké školy

Kontakt:

V případě, že Vás uvedená nabídka oslovila a splňujete všechny výše uvedené požadavky, zašlete 

svůj strukturovaný životopis společně s motivačním dopisem pod značkou „PROJEKTOVÝ/Á 

MANAŽER/KA OP VVV“, na e-mailovou adresu esf@fd.cvut.cz do 21.1.2018 17:00.

Vybraní uchazeči budou pozváni na osobní pohovor. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Inzerát byl zveřejněn v MF Dnes dne 19.12.2017.




