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Vysoká škola chemicko-technologická v Praze hledá zaměstnance/zaměstnankyni na pozici  

 

SPECIALISTA/KA PROJEKTŮ OP  
 

Náplň práce: 

 Koordinace tvorby projektových žádostí, příprava podkladů pro podání žádostí o podporu  

 Komplexní zajištění procesu přípravy realizační fáze projektů 

 Komplexní zajištění realizační fáze projektů - samostatné vedení projektů, jejich koordinace, 
hlídání harmonogramu realizace klíčových aktivit, čerpání rozpočtu, správnost smluv, hlídání 
povinné publicity, vedení porad apod. 

 Tvorba průběžných a závěrečných monitorovacích zpráv 

 Reporting o projektech pro potřeby vedení školy 

 Aktivní komunikace s ostatními pracovišti školy (zejména Ekonomickým odborem, Personálním 
odborem, Oddělením veřejných zakázek) 

 

Požadavky: 

 Zkušenost s přípravou a administrativním řízením projektů z dotačních programů EU 

 Samostatnost, komunikační a organizační schopnosti 

 Rychlost, zodpovědnost a spolehlivost, ochota a schopnost učit se nové věci 

 Časová flexibilita  

 VŠ vzdělání ekonomického/technického směru 

 Uživatelská znalost MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 

 Znalost AJ na komunikační úrovni 

 
Nabízíme: 

 Možnost profesního růstu (odborná školení) 

 Zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, jazykové 

kurzy, firemní rekreační zařízení, dětský koutek) 

 Flexibilní pracovní doba, 6 týdnů dovolené 

 Úvazek 1,0 – smlouva na dobu určitou s možností prodloužení 

 Příjemné pracovní prostředí – zázemí stabilní české vysoké školy 

 Pracoviště v Praha 6 v blízkosti stanice metra Dejvická 

 Nástup IHNED  
 

Kontakt: 
V případě, že Vás uvedená nabídka oslovila a splňujete všechny výše uvedené požadavky, zašlete svůj 

strukturovaný životopis společně s motivačním dopisem a s uvedením pozice, o kterou se ucházíte, na 
e-mailovou adresu iva.algerova@vscht.cz. 
 
Pokud nebudete kontaktován/a do 14 dnů po odeslání odpovědi na náš inzerát, nebyl/a jste 

vybrán/a do dalšího kola výběrového řízení. Děkujeme za pochopení. Vysoká škola chemicko-
technologická v Praze si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. 
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