28.01.2019: Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici:
Projektový manažer projektu RIS COMEX se zaměřením na digitální komunikaci
a navigační služby
Charakteristika pracovní činnosti:
• Řízení dílčích aktivit projektu spolufinancovaného EU,
• zavádění nových a zkvalitňování stávajících technologií a služeb Říčního informačního
systému v oblasti digitální komunikace a navigačních služeb,
• spolupráce s experty z ostatních zemí EU na vývoji nových řešení v oblasti informačních
technologií, navigace a organizace vnitrozemské plavby,
• příprava projektové, technické, provozní, obchodní a organizační dokumentace,
• definování zadání dodavatelsky zabezpečovaných služeb a účast na výběru dodavatelů,
• kontrola kvalitativních a funkčních parametrů dodávek, přebírání díla, kontrola plnění smluv,
• plánování, sledování čerpání a návrhy změn rozpočtu,
• kontrola funkčnosti a plnění parametrů dodavatelsky zajištěných technologií digitální
komunikace a navigačních služeb na infrastruktuře vodních cest,
• organizace a administrativní podpora při vypořádání majetkoprávních vztahů a zavádění
výsledku projektu do majetku ŘVC a závěrečné vyhodnocení realizace projektu,
• zajištění podkladů pro externí kontrolní orgány.
Požadujeme:
• Vzdělání technického zaměření,
• schopnost týmové spolupráce, spolehlivost a schopnost řešit problémy,
• znalost anglického jazyka,
• dobrá znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook),
• řidičský průkaz skupiny B,
• trestní bezúhonnost,
• praxe v oboru informačních technologií, digitální komunikace a navigace nebo elektrických
zařízení výhodou,
• praxe v oblasti řízení a administrace investičních projektů financovaných z fondů EU výhodou,
• znalost oblasti logistiky, organizace dopravy nebo vodní dopravy výhodou.
Nabízíme:
• Plný pracovní úvazek,
• pracovní poměr na dobu určitou do 31.12.2020 (po dobu trvání projektu),
• zajímavou práci v centru Prahy, spolupráci se zahraničními partnery,
•
pro absolventy získání praxe v rámci inovativního projektu,
• 5 týdnů dovolené, 5 dnů zdravotního volna,
• příspěvek na stravování a volnočasové aktivity,
• finanční ohodnocení ve tř. 12 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších
předpisů,
• motivační odměny,
• vznik pracovního poměru od dubna 2019 nebo dle dohody.
Bližší informace poskytne pan Ing. Jan Bukovský, e-mail: bukovsky@rvccr.cz, tel: 225 131 741.
Strukturovaný životopis zasílejte, prosím, do 27. 2. 2019 na e-mail rvccr@rvccr.cz (do předmětu
uveďte „zaměstnání RIS COMEX“) nebo na adresu:
Ředitelství vodních cest ČR
nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude Ředitelství vodních cest ČR, jakožto správce, zpracovávat Vámi
poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

