Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné pracovní místo
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „AOPK ČR“)
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení volného pracovního místa:
Finanční manažer (731)
v Oddělení ekonomické podpory projektů (215),
Odbor finančně personální (210)

Informace o pracovním místě:










profese: finanční manažer;
Oddělení: ekonomické podpory projektů;
Odbor: finančně personální;
Pracovní úvazek: 1,0;
Pracovní poměr: v pracovním poměru na dobu určitou po dobu trvání projektů LIFE
České středohoří a LIFE Ze života hmyzu (nejdéle do 31. 12. 2022);
Místo výkonu služby: Kaplanova 1931/, Praha 11 – Chodov;
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2020 za předpokladu ukončení výběrového řízení nebo dle
domluvy;
Platová třída: 11;
Požadované vzdělání: ukončené VŠ/SŠ vzdělání

Do týmu LIFE Ze života hmyzu a LIFE České středohoří hledáme kolegyni/kolegu,
která/ý:








povede kompletní přehled čerpání finančních prostředků v rámci projektu (individual
financial statement);
bude připravovat finanční části monitorovacích zpráv;
bude se podílet na přípravě finančního plánu projektu;
ovládá na pokročilé úrovni práci s MS Office (zejména Excel);
má týmového ducha a bude samostatně a spolehlivě řešit svou agendu a zároveň
spolupracovat s kolegy z projektového týmu;
má schopnost porozumět anglickému textu na pokročilé úrovni;
má chuť učit se nové věci, pracovat na svém rozvoji a bude součástí mladého kolektivu.
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Za výhodou považujeme:







uživatelskou znalost ekonomického systému Jasu CS;
zkušenosti s řízením a administrací projektů financovaných z dotačních prostředků;
schopnost pracovat samostatně a mít iniciativní přístup k řešení úkolů;
zkušenost s týmovou prací a přátelský přístup ke spolupracovníkům;
osobní zájem o problematiku ochrany přírody;
řidičský průkaz skup. B.

Co nabízíme:








zajímavou práci v oblasti ochrany přírody a krajiny a projektového řízení;
příjemný pracovní kolektiv;
pracovní poměr na dobu určitou (nejdéle do 31. 12. 2022);
pružnou pracovní dobu;
možnost sebevzdělávání v oboru;
příležitostné pracovní cesty a výjezdy (nebudete sedět jen v kanceláři, občas vyrazíte
i do přírody);
zaměstnanecké benefity: 5 týdnů dovolené, 5 dnů “sick days“, FKSP, Multisport karta,
elektronická stravenková karta, služební telefon a notebook, využívání ubytování
v prostorách správ CHKO po celé ČR.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, máte rádi výzvy a chcete se stát součástí týmu zaměstnanců
Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, zašlete nám Váš strukturovaný životopis
na e-mailovou adresu: zuzana.prazakova@nature.cz s termínem pro odevzdání přihlášek
do 15. srpna 2020.
Poučení:
Zasláním životopisu uchazeč/ka souhlasí se zpracováním a uchováním jeho/jejích osobních údajů nanejvýše na
dobu jednoho roku nebo do doby písemného odvolání. Potvrzuje, že je seznámen/a se svými právy týkajícími se
přístupu k informacím a jejich ochraně podle zákona č. 110/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které
by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
AOPK ČR si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného kandidáta.
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