
 
 

11.04.2017: Ředitelství vodních cest ČR, vyhlašuje výběrové řízení na pozici: 
 

Administrativní pracovník pro zpracování projektů EU a SFDI 
Charakteristika pracovní činnosti: 
• administrace projektů EU (vč. monitoringu a projektových žádostí) 
• kontrola podmínek financování investičních akcí v souladu se schváleným rozpočtem SFDI 
• likvidace investičních faktur, kontrola úplnosti a správnosti fakturace prací v souvislosti 

s uzavřenými smlouvami 
• příprava a předkládání žádostí o úhradu investičních faktur z prostředků SFDI v souladu 

s metodickými pokyny EU a SFDI 
• průběžná kontrola čerpání finančních prostředků v návaznosti na smluvní ceny 
• vypracování podkladů pro pravidelné monitorovací zprávy o postupu akce, podkladů pro 

úpravu ISPROFOND/ISPROFIN a žádosti o rozpočtová opatření, podklady pro financování a 
závěrečné vyhodnocení staveb 

• spolupráce s řídícím orgánem 
Požadujeme: 
• VŠ vzdělání ekonomického, finančního nebo technického zaměření 
• praxi v oblasti účetnictví 
• znalost anglického nebo německého jazyka na úrovni mírně pokročilý 
• dobrou znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook) 
• schopnost týmové spolupráce 
• spolehlivost a schopnost řešit problémy 
• trestní bezúhonnost 
• znalost oblasti finančního řízení výhodou 
• znalost účetnictví organizačních složek státu a státních organizací výhodou 
• znalost oblasti fondů EU výhodou 
Nabízíme: 
• pracovní poměr na dobu neurčitou 
• plný pracovní úvazek 
• zajímavou práci v centru Prahy 
• 5 týdnů dovolené 
• příspěvek na stravování v podobě stravenek 
• finanční ohodnocení dle nařízení vlády č.564/2006Sb., ve znění pozdějších předpisů a 

motivační odměny dle usnesení vlády č.1332/2009 
• vznik pracovního poměru od 1. 5. 2017 
 
Bližší informace poskytne paní Ing. Ivana Macháčiková, e-mail: machacikova@rvccr.cz, tel: 225 131 763. 
 
Strukturovaný životopis a motivační dopis v češtině zasílejte, prosím, do 25. 4. 2017 na e-mail 
machacikova@rvccr.cz (do předmětu uveďte „zaměstnání“) nebo na adresu: 
 
Ředitelství vodních cest ČR  
nábř. L. Svobody 1222/12  
110 15 Praha 1 
 
Upozornění: 
Zasláním životopisu uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých 
osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného 
výběrového řízení. 


