
 
 

www.agentura-api.org 

 

Agentura pro podnikání a inovace  

právě hledá vhodné kandidáty na pozici 

 

Projektový manažer pro program Marketing 

 
Náplň práce: 

 
• spolupráce na tvorbě metodiky a postupů implementace strukturálních fondů v rámci 

programu Marketing, který napomáhá rozvoji aktivit českých exportérů na zahraničních 
trzích  

• komunikace se žadateli o dotaci a Ministerstvem průmyslu a obchodu 
• administrace přidělených projektů programu Marketing v informačním systému, 

monitorování projektů, příprava podkladů pro kontroly 
• administrace žádostí o platbu přidělených projektů  
• kontrola výběrových řízení  
• řízení a archivace projektové dokumentace 

 

 

Požadujeme: 
 
 

• dokončené vysokoškolské vzdělání, nejlépe ekonomického nebo technického zaměření 
• předchozí zkušenosti se strukturálními fondy a jinými podpůrnými nástroji EU výhodou 
• znalost metodických dokumentů k programovému období 2014 – 2020 výhodou 
• praxe v oblasti marketingu a poradenství výhodou  
• znalost účetních postupů výhodou 
• samostatnost, pečlivost, zodpovědnost 
• komunikační, prezentační a organizační schopnosti 
• aktivní a klientský přístup 
• uživatelská znalost práce na PC (MS Office) 
• vynikající znalost českého jazyka (úroveň rodilý mluvčí) 
• komunikativní znalost anglického jazyka 
• řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič 
• věk min. 18 let 
• státní občanství České republiky, popřípadě cizí státní občanství s trvalým pobytem České 

republice 
• trestní bezúhonnost (dokládá se výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce) 
• plná svéprávnost (dokládá se čestným prohlášením) 
• zdravotní způsobilost (dokládá se čestným prohlášením) 

 
 
 

Nabízíme: 
 

• možnost: stát se profesionálem v dané oblasti a získat jedinečné know-how 
• spolupracovat s předními českými odborníky a významnými klienty API 
• podílet se na rozvoji podnikatelského prostředí v ČR  
• příjemný pracovní kolektiv 
• zaměstnanecké benefity (stravenky, vzdělávání, 5 týdnů dovolené apod.) 

 
 

Další informace: 
 

• místo výkonu práce Praha 
• plat 24.000 - 26.000,- Kč (11. platová třída podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.) 
• termín nástupu říjen 2016 nebo dle dohody  



• pracovní poměr na dobu určitou - zástup za mateřskou dovolenou  
 
 

Přihláška do výběrového řízení: 
 

 Přihláška musí obsahovat následující dokumenty: 
 

• strukturovaný životopis 
• motivační dopis 
• čestné prohlášení o svéprávnosti 
• čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti 
• čestné prohlášení o státní občanství České republiky, popřípadě cizí státní občanství 

s trvalým pobytem České republice 
• kopie (sken) dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
• kopie (sken) výpisu z trestního rejstříku 

V případě zájmu zašlete Vaši přihlášku včetně všech potřebných dokumentů poštou nebo e-mail 
na níže uvedenou adresu. 

Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 5.10.2016. 

Nedoložení výše požadovaných dokumentů může být důvodem k vyřazení z účasti ve 
výběrovém řízení. V případě dokladů, kde je požadována kopie, musí být před konáním 
pohovoru předložen k nahlédnutí originál. 

Kontakt: 

Ing. Petr Müller, Tel.: 296 342 542, nabor@agentura-api.org 

Adresa: 

Agentura pro podnikání a inovace, Žitná 18, 120 00 Praha 2 

 
Souhlas uchazeče se zpracováním osobních údajů: 
 
Odesláním životopisu souhlasím s dalším zpracováním mých osobních údajů Agenturou pro podnikání a 
inovace ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, po dobu trvání účelu 
výběrového řízení na danou pozici. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a mohu jej kdykoliv 
písemně odvolat. V takovém případě budou mé osobní údaje skartovány, v případě elektronické formy 
vymazány, bez možnosti další dispozice s nimi. 
Prohlašuji, že mnou dobrovolně poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné. 
Souhlasím s dalším zpracováním, uchováním a využitím mých osobních údajů Agenturou v elektronické 
a/nebo tištěné podobě pouze pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního uchazeče o jiné volné 
pracovní pozice v této organizaci v případě neúspěchu v tomto výběrovém řízení. Osobní údaje nebudou 
poskytovány třetím stranám bez mého souhlasu.  
Agentura pro podnikání a inovace prohlašuje, že veškeré Vámi zaslané materiály a osobní údaje v nich 
obsažené považuje za důvěrné. Agentura pro podnikání a inovace se zavazuje, že s Vašimi osobními údaji 
bude zacházeno v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 
 
 
Prohlášení uchazeče o vyloučení střetu zájmů: 

Zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuji, že si nejsem vědom osobních ani profesních vazeb, které 
by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se ucházím, znamenaly střet zájmu. 

 


