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Agentura pro podnikání a inovace  

právě hledá vhodné kandidáty na pozici 

 

Projektový manažer do Oddělení distribučních a přenosových sítí 
 

 

Náplň práce: 
 

 podílet se na realizaci a propagaci programů zaměřených na podporu spolehlivosti a 
bezpečnosti dodávek el. energie, výstavbě a modernizaci přenosových sítí, opatření k úspoře 
při nakládání energiemi a druhotnými surovinami a rozvojem soustav zásobování teplem, 

 poskytovat konzultace podnikatelům a dalším subjektům v oblasti podpory podnikání a 
zejména v oblasti přenosu a distribuce el. energie, úspor při nakládání s energiemi a 
druhotnými surovinami, nebo rozvoje soustav zásobování teplem, 

 administrovat a monitorovat svěřené projekty programů Smart grids I. (Distribuční sítě), Smart 
grids II. (Přenosové sítě), Nízkouhlíkové technologie a Úspory energie v SZT, 

 podílet se na odborném a ekonomickém hodnocení projektů,  

 administrovat žádosti o výplatu dotací,  

 podílet se na tvorbě metodiky a postupů implementace strukturálních fondů, 

 komunikace s nadřízeným orgánem a ostatními spolupracujícími organizacemi.  
 
 

 

Požadujeme: 
 
 

 dokončené vysokoškolské vzdělání, nejlépe ekonomického nebo technického směru,  

 zkušenosti v oblasti strukturálních fondů výhodou,  

 znalost účetních postupů (výhodou), 

 samostatnost, pečlivost, zodpovědnost, 

 komunikační, prezentační a organizační schopnosti, 

 aktivní a klientský přístup, 

 uživatelská znalost práce na PC (MS Office), 

 komunikativní znalost anglického jazyka (výhodou),  

 řidičský průkaz skupiny B (výhodou), 

 věk min. 18 let, 

 trestní bezúhonnost (dokládá se výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce). 
 
 

Nabízíme: 
 

 možnost stát se profesionálem v dané oblasti,  

 získat jedinečné know-how v oblasti strukturálních fondů, 

 podílet se na rozvoji podnikatelského prostředí v ČR,  

 příjemný a přátelský pracovní kolektiv, 

 zaměstnanecké benefity (stravenky, vzdělávání, 5 týdnů dovolené apod.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Další informace: 
 

 místo výkonu práce Praha, 

 plat 24.000 - 28.000,- Kč (11. platová třída podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.), 

 termín nástupu prosinec 2017 nebo dle dohody,  

 pracovní poměr na dobu určitou - zástup za mateřskou dovolenou.  
 
 

Přihláška do výběrového řízení: 
 

 Přihláška musí obsahovat následující dokumenty: 
 

 strukturovaný životopis. 

V případě zájmu zašlete Vaši přihlášku včetně všech potřebných dokumentů poštou nebo 
e-mailem na níže uvedenou adresu. 

Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 20. 11. 2017. 

Nedoložení výše požadovaných dokumentů může být důvodem k vyřazení z účasti ve 
výběrovém řízení. V případě dokladů, kde je požadována kopie, musí být před konáním 
pohovoru předložen k nahlédnutí originál. 

Kontakt: 

Mgr. Hana Hobstová, Oddělení právní a personální, tel. 724 705 830 – volat v čase od 8:00 – 
16:00 hod., nabor@agentura-api.org 

Adresa: 

Agentura pro podnikání a inovace, Žitná 18, 120 00 Praha 2 

 
Souhlas uchazeče se zpracováním osobních údajů: 
 
Odesláním životopisu souhlasím s dalším zpracováním mých osobních údajů Agenturou pro podnikání a 
inovace ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, po dobu trvání účelu 
výběrového řízení na danou pozici. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a mohu jej kdykoliv 
písemně odvolat. V takovém případě budou mé osobní údaje skartovány, v případě elektronické formy 
vymazány, bez možnosti další dispozice s nimi. 
Prohlašuji, že mnou dobrovolně poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné. 
Souhlasím s dalším zpracováním, uchováním a využitím mých osobních údajů Agenturou v elektronické 
a/nebo tištěné podobě pouze pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního uchazeče o jiné volné 
pracovní pozice v této organizaci v případě neúspěchu v tomto výběrovém řízení. Osobní údaje nebudou 
poskytovány třetím stranám bez mého souhlasu.  
Agentura pro podnikání a inovace prohlašuje, že veškeré Vámi zaslané materiály a osobní údaje v nich 
obsažené považuje za důvěrné. Agentura pro podnikání a inovace se zavazuje, že s Vašimi osobními údaji 
bude zacházeno v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 
 
 
Prohlášení uchazeče o vyloučení střetu zájmů: 

Zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuji, že si nejsem vědom osobních ani profesních vazeb, které 
by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se ucházím, znamenaly střet zájmu. 

 


