
 

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice 

Referent zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) ČR 
pro koordinaci ZRS ČR v zemích Východního partnerství Gruzie, Moldavsko, Ukrajina 

 

O České rozvojové agentuře: 

 ČRA je organizační složka státu, podřízená Ministerstvu zahraničních věcí ČR, zřízená 

zákonem č. 151/2010 Sb. pro implementaci zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) 

 ČRA operuje s ročním rozpočtem cca 500 mil. Kč z prostředků státního rozpočtu a realizuje 

projekty ZRS ve dvanácti partnerských zemích 

 ČRA nabízí dynamické a kulturně otevřené prostředí pro lidi, kterým záleží na osudu méně 

vyspělých zemí světa a kteří chtějí šířit dobré jméno ČR v zahraničí 

 Více informací o ČRA získáte na stránkách www.czda.cz 

 

Pracovní náplň:  

 Příprava podkladů pro Ministerstvo zahraničních věcí v rámci programování ZRS; účast na 
tvorbě teritoriálních a sektorových programů spolupráce s partnerskými zeměmi v regionu 
zemí Východního partnerství 

 Identifikace témat ZRS a analýzy priorit spolupráce uvedené oblasti 

 Vypracování a posouzení seznamu námětů pro ZRS v uvedené oblasti 

 Příprava dotačních výběrových řízení a podpora při přípravě zadávacích dokumentací pro 
výběrová řízení na dodávky zboží, služeb a stavebních prací pro realizaci projektů ZRS 

 Účast na hodnocení nabídek a návrhů projektů v rámci výběrových řízení dotačních i veřejných 
zakázek 

 Zajištění monitoringu projektů ve spolupráci s teritoriálně příslušným zastupitelským úřadem 
a místními partnery, kontrola průběžných a ročních zpráv realizátorů 

 Evidence a administrace programů i projektů včetně ověřování plnění plánů realizace 
programů a projektů přímo v místě realizace 

 Vydávání stanovisek k finančnímu plnění (proplácení faktur a dotačních rozhodnutí) na 
základě monitoringu realizace projektů ZRS ČR 

 Udržování pravidelného kontaktu a komunikace se všemi relevantními partnery (místní 
příjemci, realizátoři, ostatní donoři, apod.), včetně zastupitelského úřadu partnerské země 
akreditovaného v ČR 

 Sledování aktuálních trendů, příprava podkladů v rozsahu zpracovávané agendy a plnění 
dalších pokynů vedoucích pracovníků ČRA. 

 
Požadavky kladené na uchazeče:  
  

 Státní občanství ČR a trestní bezúhonnost 
 Ukončené vysokoškolské vzdělání bakalářského stupně – výhodou studium oboru 

odpovídajícího požadavkům pozice  

 Znalost anglického jazyka odpovídající 4. úrovni dle klasifikace MZV ČR (viz Seznam 
standardizovaných jazykových zkoušek (www.msmt.cz/vzdelavani/rozhodnuti-ministerstva-
skolstvi-mladeze-a-telovychovy) 

 znalost ruského jazyka na úrovni středně pokročilý  

 Profesní zkušenost v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce, projektového cyklu a řízení 
projektů 

http://www.czda.cz/
http://www.msmt.cz/vzdelavani/rozhodnuti-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy
http://www.msmt.cz/vzdelavani/rozhodnuti-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy


 

 Zkušenosti a orientace v oblasti zemí Východního partnerství, zejména Gruzie, Ukrajiny 
a Moldavska 

 Schopnost efektivní týmové spolupráce, ochota cestovat do uvedené oblasti 
 Znalost práce s počítačem, MS Office, internetová komunikace 
 Dobré komunikační a prezentační schopnosti   

  

Platové zařazení podle nařízení vlády č.564/2006 Sb., práce v zaměstnaneckém poměru na plný 
úvazek.  

Předpokládaný nástup v říjnu 2016, případně lze termín nástupu řešit dohodou. 

Motivační dopis spolu se strukturovaným životopisem zasílejte do 31.8.2016 poštou na adresu: 

Česká rozvojová agentura 

Nerudova 3 

118 50 Praha 1 – Malá Strana 

Do levého horního rohu obálky uveďte  „Výběrové řízení – Gruzie“ 

Kontaktní osobou pro toto výběrové řízení je Ing. Jaromír Jurnost (tel.: 251 108 126, 

email: jurnost@czda.cz).  

 

 
Česká rozvojová agentura si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu zrušit, neobsadit veškeré 
výše uvedenou pracovní pozici nebo nevybrat žádného z uchazečů, a to bez udání důvodu. 

mailto:jurnost@czda.cz

