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Česká rozvojová agentura (ČRA) vyhlašuje výběrové řízení na pozici: 

Referent zahraniční rozvojové spolupráce  (ZRS) – agenda dotačních 

výběrových řízení 

 

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 se chtějí podílet na šíření dobrého jména ČR v 

zahraničí 

 Více informací o ČRA lze nalézt na www.czechaid.cz 

 

Pracovní náplň:  

 Administrace dotačních výběrových řízení v gesci ČRA 
 Monitoring a kontrola realizace dotačních projektů 
 Příprava podkladů pro publikační činnost ČRA (výroční zprávy, informování 

veřejnosti) 
 Spolupráce na sledování kontextu projektů zahraniční rozvojové spolupráce 

v cílových zemích 
 
Požadavky kladené na uchazeče:  
  

 Státní občanství ČR 
 Trestní bezúhonnost 
 Ukončené nejméně SŠ vzdělání (prioritně ekonomického zaměření) 
 Znalost problematiky poskytování dotací a neziskového sektoru v ČR výhodou 
 Znalost anglického jazyka na úrovní B2, znalost dalších jazyků výhodou  
 Profesní zkušenost a orientace v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce 

výhodou 
 Znalost práce s počítačem, především MS Office – Excel, internetová 

komunikace 
 Dobré komunikační a prezentační schopnosti   

  

Preferovaná forma spolupráce formou pracovního poměru v rozsahu polovičního 
pracovního úvazku.  

http://www.czechaid.cz/
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Předpokládaný termín zahájení spolupráce lze řešit dohodou. 

 

Motivační dopis spolu s profesním strukturovaným životopisem zasílejte do pátku   

3. února 2017 na adresu: 

 

Česká rozvojová agentura 

Nerudova 3 

118 50 Praha 1 – Malá Strana 

Do levého horního rohu obálky uveďte  „Výběrové řízení – Referent ZRS- 

dotace“ 

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

126, email: jurnost@czechaid.cz). Česká rozvojová agentura si vyhrazuje právo 

výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu zrušit, a to bez udání důvodu. 
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