Dynamická moderní agentura
zřizovaná Ministerstvem
průmyslu a obchodu

Přidejte se do týmu Agentury
pro podnikání a inovace!

Agentura pro podnikání
a inovace
Jsme příspěvková organizace
s celostátní působností zřizovaná
Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
Administrujeme žádosti o dotace
a projekty podporované z Operačního
programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost (OP PIK),
poskytujeme informační a konzultační
servis či pořádáme tematické
odborné semináře.

Pracovní pozice vhodné pro:
• absolventy ekonomických,
technických
i humanitních oborů,
• rodiče po mateřské dovolené,
• zkušené odborníky.

„Vyhovuje mi rozmanitost mojí
práce, každý den je jiný.“
Tereza, Koordinátorka
publicity fondů EU

Získáte know-how
z oblasti Evropských
politik, legislativy,
dotačních programů
a řízení projektů v oblasti
průmyslu, inovací a vědy.

„Pořád se učím a dozvídám
se něco nového. Baví mě být
součástí přátelského týmu.“
Monika, Programová manažerka
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„Oceňuji možnost pracovat
samostatně a rozhvrhnout si práci
podle mých časových možností.“
Tomáš, IT specialista

Přidejte se
a pádlujte s námi!
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Jak probíhá výběrové řízení?
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Vyberte si pozici na
www.agentura-api.org/o-api/kariera/

2/

Pošlete CV a motivační dopis na
nabor@agentura-api.org

3/

Pozveme Vás na jednokolové výběrové
řízení, kde vyplníte znalostní test a zúčastníte
se pohovoru. Výsledek se dozvíte rychle.

4/

Po nástupu vám pomůže mentor
a beneﬁty běží hned.

Seznamte se
s našimi kolegy

Tomáš, IT specialista, v API pracuje 3 roky
V rámci kariéry v API jsem dostal možnost přesunout se z pozice Programového
manažera na pozici IT specialista, která je mi svou náplní bližší. Firma mě příjemně
překvapila svou otevřeností a také přátelským kolektivem. Oceňuji možnost pracovat
samostatně a rozvrhnout si práci podle mých časových možností. Práce v API je
příležitostí pro nové kolegy, kteří mají zájem pracovat, i když třeba nemají moc
zkušeností, všechno se v pohodě naučí, atmosféra je tu přátelská.

Tereza, Koordinátorka publicity fondů EU,
v API pracuje 3 roky
Líbilo se mi, že jsem po škole mohla nastoupit na pozici
vyžadující stejnou specializaci, kterou jsem studovala –
veřejnou správu v EU. Překvapila mě příjemná
a přátelská atmosféra ve ﬁrmě, přeci jen jsem čekala
spíše „úřednické“ klima. Vyhovuje mi rozmanitost mojí
práce – koordinuji práci na zelené lince API, organizuji
semináře pro veřejnost, spravuji webové stránky,
komunikuji se zájemci o dotace…každý den je jiný.
Pozitivně vnímám i zaměstnanecké beneﬁty, zejména
počet dnů dovolené, možnost vzít si indispoziční volno,
a výši stravenek. Také umístění budovy agentury
v centru Prahy mi vyhovuje.

Monika, Programová manažerka, v API pracuje 2 roky a 7 měsíců
Sleduji čerpání dotací z OP PIK, organizuji školení pro kolegy, kontroluji a připomínkuji metodické
dokumenty, koordinuji monitorovací návštěvy kolegů projektových manažerů. Pořád se učím
a dozvídám něco nového a baví mě být součástí přátelského týmu.

nabor@agentura-api.org
www.agentura-api.org/o-api/kariera/

