
 

  
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 administrátor/ka grantového oddělení  

 
Typ pracovního poměru: práce na plný/zkrácený úvazek na dobu určitou s možností prodloužení   

Předpokládaný nástup:  nejlépe ihned  

Pracoviště:  Klecany (nedaleko Prahy, dobrá dostupnost MHD, např. ze stanice metra 

C Kobylisy)     

   

Pracovní náplň:  

 

• Komunikace a vyjednávání s poskytovateli dotace o záležitostech projektu/projektů  

• Podíl na přípravě pravidelných zpráv o realizaci prací na projektu/projektech 

• Zajišťování dalších činností souvisejících s realizací svěřeného projektu/projektů 

• Úzká spolupráce s vědeckými týmy a jejich členy v oblastech:  

o metodiky a platných pravidel příslušných poskytovatelů 

o administrace změn projektů 

o sledování plnění rozpočtů 

o podávání dílčích a závěrečných zpráv 

o rozpočtů a výkaznictví 

o smluvních vztahů  

o přípravy podkladů pro kontroly a audity 

o další činnosti související s realizací svěřeného projektu 

• Úzká spolupráce s oddělením lidských zdrojů a finanční účtárnou  

  

 Požadujeme:   

• Min. ukončené bakalářské studium  

• Anglický jazyk min. B1  

• Praxi v oblasti administraci fondů EU, OP VVV, GA ČR, AZV, TA ČR, OPZ, zahraniční granty apod.  

• 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  

• Základní znalost účetnictví     

  Co vám můžeme nabídnout:  

 Příjemné a moderní pracovní prostředí v nově vybudovaném výzkumném a zdravotnickém ústavu 

 Flexibilní pracovní dobu  

 Příležitostnou možnost práce z domova (po dohodě s nadřízeným)  

 5 týdnů dovolené  

 Stravenky, stravování v naší jídelně a kavárně   

  

  

Chcete to zkusit a poslat nám životopis? Budeme se těšit – pošlete nám ho ve strukturované verzi a přiložte i 

stručný motivační dopis do 4. 5. 2018 a to na nabor@nudz.cz. Do předmětu emailu uveďte 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/

