
 

 
Projekt Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) s registračním číslem CZ.1.05/2.1.00/03.0078 je financován z Operačního 

programu výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osy 2 – Regionální VaV centra, oblast podpory 2.1 – Regionální VaV centra. 

 
 
Projektový manažer/Projektová manažerka 
Typ pracovního poměru: práce na plný úvazek na dobu určitou 
Předpokládaný nástup: ihned nebo dle dohody 
Pracoviště: Klecany (nedaleko Prahy, dobrá dostupnost MHD, např. ze stanice metra C Kobylisy), 
blíže  
 
Pracovní náplň: 

 Zastřešuje bezproblémové řízení svěřeného projektu/projektů - vede svěřený projekt/y dle 
projektového plánu a rozpracovává na dílčí úkoly a kontroluje jejich plnění 

 Koordinuje kapacity členů týmu podle jednotlivých fází projektu/projektů 

 Nese odpovědnost za řádnou a včasnou realizaci aktivit projektu/projektů 

 Komunikuje a vyjednává s poskytovatelem dotace o záležitostech projektu/projektů 

 Analyzuje a řídí administrativní rizika projektu, eskaluje rozpory a problémy spojené se 
zadáním projektu/projektů a zapracovává a řídí případný proces změn 

 Zpracovává pravidelné zprávy o realizaci prací na projektu/projektech 

 Další činnosti související s vedením a realizací svěřeného projektu/prrojektů 
 
Požadujeme:  

 Min. ukončené bakalářské studium 

 Praxe v oblasti fondů EU (realizace projektů financovaných z fondů EU nebo v oblasti 
programového financování) 

 Velmi dobrá uživatelská znalost nástrojů MS Office  

 Velmi dobré komunikační a organizační dovednosti 

 Týmová spolupráce 

 Analytické schopnosti 

 Pečlivost, důslednost 

 Spolehlivost 

 Samostatnost a orientace na cíl 

 Koncepční myšlení 

 Vysoké pracovní nasazení a flexibilita 
 

Nabízíme:  

 Příjemné pracovní prostředí v nově vybudovaném výzkumném / léčebném ústavu 

 Stravenky 

 5 týdnů dovolené  

 Dětskou skupinu pro děti od 2 let 
 
Zasílejte strukturovaný životopis a stručný motivační dopis na email:  nabor@nudz.cz  
Do předmětu emailu napište název pozice. 
 
 
Souhlasím, aby Národní ústav duševního zdraví, Česká republika, Topolová 748, 250 67 Klecany 
zpracovával mé osobní údaje za účelem zprostředkování práce (podání, editace, třídění a jejich 
poskytnutí třetím osobám, jejíž totožnost bude sdělena mně) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. '' 
O ochraně osobních údajů '' až do odvolání písemnou formou. 
 

http://www.nudz.cz/kontakty/kontaktni-informace/
mailto:nabor@nudz.cz

