Dům dětí a mládeže vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

MANAŽER CENTRA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO
VZDĚLÁVÁNÍ
Co Vám můžeme nabídnout:
 manažersky zajímavou a různorodou práci
 odpovídající finanční ohodnocení
 stabilní zázemí velké organizace a možnost pracovat na jednom z největších projektů
města
 pracovní poměr na dobu neurčitou
 propracovaný systém rozvoje a vzdělávání zaměstnanců
 samostatnou práci a pružnou pracovní dobu
 5 týdnů dovolené
 zajímavý program benefitů (možnost stravování/stravenky, volitelné čerpání benefitů
z osobního účtu zaměstnance)
 příjemné pracovní prostředí
Charakteristika pozice:
 Celková koordinace přípravy a následně realizace projektu „Centra přírodovědného a
technického vzdělávání v Hradci Králové“ (CPTV)
 řízení projektu a projektových aktivit dle harmonogramu a výstupů stanovených
v projektové žádosti
 koordinace souladu stavební a technologické části projektu, odpovědnost za
koordinaci časových a finančních milníků projektu, spoluúčast na přípravě a realizaci
veřejných zakázek, úzká spolupráce se členy projektového týmu a se
subjekty/institucemi, se kterými bude zajišťovat budoucí provoz a výuku CPTV
 účast na kontrolních dnech, osobní kontrola průběhu a souladu stavebních,
technologických a dalších souvisejících prací z hlediska jejich návaznosti (stavba,
exponáty, AV technologie)
 komunikace s nadřízenými dotačními orgány (ITI, IROP atp.)
 jednání s univerzitami a dalšími subjekty veřejné a soukromé sféry a nastavení
spolupráce s nimi
 zpracování podkladů a zajištění relevantních činností souvisejících s projektovým a
finančním řízením projektu v souvislosti s jeho stavební, technologickou a vzdělávací
částí, spolupráce na přípravě zajištění budoucího optimálního provozu a vyhledávání
vhodných doplňkových aktivit CPTV hrazených z dotačních zdrojů, spolupráce se
základními
školami
při
přípravě
vzdělávacích
programů,
vyhledávání
organizací/firem/vysokých škol pro spolupráci při provozu CPTV, vedení a správa
marketingu CPTV.
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Kvalifikační požadavky:
 vysokoškolské vzdělání nejlépe ekonomického, IT, případně pedagogického
zaměření
 praxe a zkušenosti s vedením pracovního kolektivu min. 5 let
 výborná znalost práce na PC (zejména MS Office: Word, Excel, PowerPoint)
 orientace v provozních a finančních záležitostech většího subjektu
 komunikativní znalost anglického jazyka (slovem i písmem)
 vyjednávací schopnosti
 schopnost přemýšlet v souvislostech
 trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost, řidičské oprávnění B
 výhodou jsou zkušenosti v přípravě a realizaci staveb od přípravy projektové
dokumentace po zajištění kolaudace, v oblasti stavebních veřejných zakázek, kontrol
a auditů a orientace v oblasti evropských projektů
 výhodou jsou zkušenosti s moderními informačními systémy
Informace k pozici:
Ing. Alena Synková, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže
tel.: 495 707 700
Mgr. Vojtěch Horák, ředitel Domu děti a mládeže Hradec Králové, mobilní telefon
777 758 440
Informace k CPTV:
Ing. Jozef Čižmár, pověřený vedením odboru strategického plánování a projektového
řízení, tel.: 495 707 590, 437
Místo výkonu práce: Dům dětí a mládeže Hradec Králové
Přihlášky do výběrového řízení včetně motivačního dopisu podávejte v písemné podobě na
adresu vyhlašovatele: Dům dětí a mládeže, Rautenkrancova 1241, 500 03 Hradec Králové.
Přihlášky lze podávat do 26. 1. 2018
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