
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa 
Projektového manažera/manažerky v oddělení formulace projektů 

 
 
Česká rozvojová agentura (ČRA) vyhlašuje výběrové řízení na projektového 
manažera/manažerky v oddělení formulace projektů. Česká rozvojová agentura je 
organizační složka státu, podřízená Ministerstvu zahraničních věcí ČR, zřízená zákonem č. 
151/2010 Sb., za účelem zajišťování realizace zahraniční rozvojové spolupráce. 
 
Pracovní pozice: Projektový manažer/manažerka – sektory: státní správy, transformační 
spolupráce, vzdělávání a ostatní sociální infrastruktura, v oddělení formulace projektů 

Předpokládaná náplň práce: 
- prověřování relevance, proveditelnosti a udržitelnosti projektových námětů předložených 

partnerskými institucemi a identifikačním oddělením (účast na formulační misi v zemi 
příjemce); 

- rozpracování projektových námětů do konkrétních projektů rozvojové spolupráce, 
příprava projektových dokumentů; 

- koordinace spolupráce s externími odborníky a konzultanty / sektorovými specialisty;  

- příprava zadávacích dokumentací pro výběrová řízení na dodávky zboží a služeb v souvislosti 
s realizací projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR; 

- organizace výběrových řízení podle zákona o veřejných zakázkách, komunikace 
s firmami pověřenými zadavatelskou činností; 

- zadávání a administrace zakázek malého rozsahu; 

- účast na hodnocení nabídek a návrhů projektů v rámci výběrových řízení, případně 
dotačních výběrových řízení; 

- koordinace programu Vysílání expertů (http://www.czda.cz/cra/vysilani-expertu-.htm); 

- sledování mezinárodních trendů v rozsahu zpracovávané agendy, s důrazem na státní 
správu, transformační spolupráci, vzdělávání a ostatní sociální infrastrukturu. 

 

Požadavky kladené na uchazeče: 

- Státní občanství České republiky; 

- Trestní bezúhonnost; 

- Ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně v magisterském/inženýrském studijním 
programu; výhodou vysokoškolské vzdělání odpovídající příslušné pracovní pozici; 

- 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 dalších světových jazyků nebo 
jazyků partnerských zemí pro zahraniční rozvojovou spolupráci ČR (zejména ruského 
jazyka) výhodou; 

- Znalost metodiky projektového cyklu ZRS ČR včetně projektové logiky  
(http://www.czda.cz/cra/zakladni-dokumenty.htm); 

- Profesionální zkušenost v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce, řízení projektů či se 
zadáváním veřejných zakázek výhodou; 

- Znalosti a dovednosti odpovídající příslušné pracovní pozici; 

- Pokročilá znalost práce s počítačem (MS Office). 



 

Česká rozvojová agentura pro tuto pozici nabízí pracovní poměr na dobu určitou s možností 
prodloužení či pozdějšího převedení na dobu neurčitou. Předpokládá se práce na plný úvazek, 
odchylky lze řešit dohodou. Předpokládá se zařazení v platové třídě 12 či 13 podle stupně 
dosaženého vzdělání. Předpokládaný nástup do zaměstnání: k 1.7.2015; dřívější nebo pozdější 
nástup dle individuální domluvy možný. 

 

Motivační dopis v anglickém jazyce spolu s profesním strukturovaným životopisem 
v českém, nebo anglickém jazyce zasílejte do 29. 5. 2015 poštou, nebo osobně na adresu: 

 

Česká rozvojová agentura 
Nerudova 3 
118 50 Praha 1 – Malá Strana 
 
Do levého horního rohu obálky uveďte „Výběrové řízení – projektový manažer – státní 
správa“. 
 
Česká rozvojová agentura si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu zrušit, a 
to bez udání důvodu. 
 
 


