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TEL: 951 421 242
FAX: 951 421 241
ID DS: DKKDKDJ
aopkcr@nature.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
vyhlašuje výběrové řízení do pracovního poměru na dobu neurčitou na pozici:

Ekonom (1384)
Informace o pracovním místě:












profese: finanční manažer dotací;
pozice: ekonom (1384);
oddělení: oddělení ekonomické podpory projektů (215);
odbor: finančně personální (210);
místo výkonu práce: Praha (Kaplanova 2252, Praha 11 – Chodov);
pracovní poměr na na dobu neurčitou;
úvazek 1,0;
předpokládaný nástup: 15. 08. 2022 nebo dle domluvy;
platová třída: 12;
požadované vzdělání: minimálně ukončené středoškolské vzdělání.

Pracovní pozice zahrnuje zejména:







administraci dotací v informačních systémech (JDP, ZED, EIS JASU),
vyplácení a účtování dotací prostřednictvím EIS JASU (tvorba platebních
příkazů, práce v internetovém bankovnictví),
administraci a kontrolu finančního vypořádání dotací,
ekonomické hodnocení žadatelů v rámci operačního programu životního
prostředí,
správu přiděleného rozpočtu dotačních programů (provádění rozpočtových
opatření, rezervace finančních prostředků),
zpracovávání analýz čerpání a kontrolu sestav, práce s MIS.

Co je pro výkon práce nezbytné:





minimálně ukončené středoškolské vzdělání, VŠ výhodou
uživatelská znalost MS Office (Excel, Word),
schopnost samostatně pracovat, pečlivost, zodpovědnost za svěřenou agendu,
schopnost týmové práce.
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Výhodou (nikoliv podmínkou) je:







předchozí zkušenost s administrativou,
znalost administrace dotací z pohledu poskytovatele,
základní orientace v účetnictví,
zkušenosti ze státní správy, zejména práce v účtárně, rozpočtu,
znalost EIS JASU,
znalost systému IISSP (Státní pokladna).

Nabízíme:







zajímavou práci v oblasti ochrany přírody a krajiny,
odměňování dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (12. platová třída),
pracovní poměr na dobu neurčitou,
zaměstnanecké benefity - 5 týdnů dovolené, 5 dnů „sick days“, stravenkový
paušál, FKSP,
příjemný pracovní kolektiv,
možnost dalšího vzdělávání a odborného rozvoje.

Pro účast ve výběrovém řízení je nutno doložit:
 strukturovaný životopis.
Pokud Vás naše nabídka zaujala, máte rádi výzvy a chcete se stát součástí týmu
zaměstnanců Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, zašlete nám Váš
strukturovaný životopis na e-mailovou adresu: nikola.jindrichova@nature.cz
s termínem pro odevzdání přihlášek do 12. srpna 2022.
Vážní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru, který proběhne v budově AOPK
Praha (Kaplanova 2252, Praha 11 – Chodov).
Poučení:
Zasláním životopisu uchazeč/ka souhlasí se zpracováním a uchováním jeho/jejích osobních údajů
nanejvýše na dobu jednoho roku nebo do doby písemného odvolání. Potvrzuje, že je seznámen/a se
svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle zákona č. č. 110/2019 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních
vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
AOPK ČR si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného kandidáta.
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