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Fakulta stavební ČVUT v Praze - přijme nového kolegu/ kolegyni  

na pracovní pozici 
 

Projektový manažer OP VVV 
 
Pracovní náplň 

• příprava a zpracování dotačních žádostí a příloh, příprava projektů, sestavení časových 

harmonogramů, projektových rozpočtů, kompletace žádostí v online aplikačních systémech, 

spolupráce na projektech 

 

• zajištění informací o dotačních a operačních programech a výzvách, komunikace s řídicími 
orgány 

 

• koordinace interních schvalovacích postupů pro zajištění zdrojů spolufinancování v době 

realizace projektů a v době udržitelnosti 
 

• evidence projektových záměrů v centrální databázi a zajištění správnosti dat 
 

• aktivně vytvářet metodické podklady pro práci projektových týmů 

 
Profil vhodného kandidáta 

• VŠ vzdělání, pokud možno technického nebo ekonomického zaměření 
 

• znalost dotačních a operačních programů (OP VVV), zejména pro oblasti VaV, inovací a 
vzdělávání 

 

• pokročilá uživatelská znalost Microsoft Office 
 

• komunikační a prezentační dovednosti 
 

• jazykové znalosti: čeština- rodilý mluvčí, angličtina vítána 
 

• schopnost samostatně řešit dlouhodobé úkoly 
 

• umění rychle se učit, pozitivní a proaktivní přístup 
 

• znalost dotačních a operačních programů, zejména pro oblasti VaV, inovací a vzdělávání 
 

• praxe v oblasti přípravy a realizace dotačních žádostí 
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Nabízíme 

• zajímavou práci v oblasti podpory vědy a výzkumu,  vzdělávání a inovací 
 

• stabilní zázemí prestižní univerzity 
 

• 6 týdnů dovolené 
 

• příspěvek na stravování 
 

• možnost dalšího vzdělávání 
 

• odpovídající finanční ohodnocení  

 
Nástup možný ihned. 

Přihlášky zasílejte do 30. 11. 2019 na adresu Fakulty stavební ČVUT v Praze, osobní oddělení, 
Thákurova 7, 166 29 Praha 6 nebo e-mailem na adresu kubickol@fsv.cvut.cz.  
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