7.5.2019: Ředitelství vodních cest ČR, vyhlašuje výběrové řízení na pozici:
Odborný referent oddělení přípravy
Charakteristika pracovní činnosti:
• Řízení přípravy investičních akcí/projektů pro rozvoj veřejné dopravní infrastruktury
vodních cest, včetně finanční administrace, kontroly dodržování uzavřených
dodavatelských smluv a zajištění dalších povinností a postupů dle stavebního a
vodního zákona,
• koordinace výběru technického řešení projektů,
• příprava podkladů pro zpracování záměru projektu,
• spolupráce s orgány státní správy a samosprávy v průběhu přípravy projektů,
• zajištění zpracování rozvojových plánů výstavby a modernizace infrastruktury,
• odpovědnost za plnění veškerých povinností a podmínek vyplývajících ze závazných
postupů a metodik stanovených pro příslušné programy EU či SFDI.
Požadujeme:
• VŠ vzdělání stavebního zaměření (vodohospodářské zaměření výhodou),
• základní orientace v oblasti projektů financovaných z fondů EU,
• znalost anglického jazyka,
• znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, MS Outlook, internet),
• řidičský průkaz skupiny B,
• schopnost týmové spolupráce,
• spolehlivost a schopnost řešit problémy,
• trestní bezúhonnost,
• výhodou budou také zkušenosti v řízení přípravy vodohospodářských staveb.
Nabízíme:
• Plný/částečný pracovní úvazek,
• pracovní poměr na dobu jednoho roku s možností prodloužení,
• zajímavou práci v centru Prahy,
• 5 týdnů dovolené, 5 dnů zdravotního volna,
• příspěvek na stravování a volnočasové aktivity,
• finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., (12. platová třída),
• motivační odměny,
• vznik pracovního poměru od 1.7.2019 nebo dle dohody.
Bližší informace poskytne pan Ing. Jiří Kotoun, e-mail: kotoun@rvccr.cz, tel: 2251 317 47.
Strukturovaný životopis a motivační dopis v češtině zasílejte, prosím, do 5.6.2019 na e-mail
rvccr@rvccr.cz (do předmětu uveďte „zaměstnání OPR2017“) nebo na adresu:
Ředitelství vodních cest ČR
nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
Upozornění:
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.

