
Tajemník odborného hodnotícího panelu

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky přijme zaměstnance na pozici
„Tajemník odborného hodnotícího panelu“, spadající svou agendou pod Kancelář
AZV  ČR,  která  zajišťuje  pro  agenturu  veškerou  administrativně  organizační
činnost  související  s veřejnou  soutěží  v  aplikovaném  výzkumu  a  vývoji  ve
zdravotnictví (podle zákona 130/2002 Sb.).

Hlavní náplň práce:
 komunikace  s členy  odborného  hodnotícího  panelu  (příprava  zasedání,

podklady pro jednání, zápisy ze zasedání, zajišťování potřebných posudků od
členů  panelu)  vč.  komunikace  jimi  navrženými  externími  tuzemskými  a
zahraničními oponenty,

 práce v „Informačním systému výzkumných projektů“ (ISVP), který slouží pro
správu  veřejných  soutěží  vč.  vyhlašování  nových  soutěží,  dále  pro  podání,
správu a archivaci projektů, pro vícestupňový systém odborného hodnocení
(vč. oslovování oponentů),

 poskytování poradenské a konzultační činnosti, v rozsahu přidělené agendy,
uchazečům
a navrhovatelům o účelovou podporu, příjemcům účelové podpory a řešitelům
projektů
vč. vyřizování příslušné korespondence,

 administrování přidělených projektů (spadajících pod odborný hodnotící panel)
v souladu
se schválenou zadávací dokumentací a příslušnými právními předpisy.

Profil vhodného uchazeče:
 absolvent VŠ (v bakalářském nebo magisterském stupni)
 znalost  práce  s PC  (MS  Office,  orientace  na  internetu,  obchodní

korespondence)
 samostatnost, zodpovědnost
 přesnost, spolehlivost
 organizační a komunikační schopnosti
 bezúhonnost
 anglický jazyk
 praxe  v administrativě  a  ve  veřejné  správě  výhodou,  stejně  tak  znalost

dotační problematiky, spisové služby

Pracovní podmínky:
 pracoviště:  Ruská  2412/85,  Praha  10  –  Vinohrady  (budova  Institutu

postgraduálního  vzdělávání  ve  zdravotnictví)  -  možnost  parkování  přímo  v
areálu, zastávka MHD

 práce v malém a přátelském týmu
 nástupní plat v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. - 12 platová třída

(brutto cca 32 000,- Kč)
 jednosměnný provoz (pracovní doba 7:30/8:30 – 16:00/17:00)
 hlavní pracovní poměr – 1 rok na dobu určitou s možností prodloužení na dobu

neurčitou
 nástup do zaměstnání, nejlépe ihned (příp. po domluvě)



Zaměstnanecké výhody:
 úspěšnému uchazeči bude poskytnuto kompletní zaškolení
 motivační finanční odměny v průběhu roku
 25 dnů dovolené
 5 dnů "sick day"
 příspěvek na sport, kulturu (FKSP)
 stravenkový paušál
 služební mobil, notebook
 stabilní zázemí veřejné instituce


