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STŘEDOČESKÉ INOVAČNÍ CENTRUM, SPOLEK 

vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

 

„ŘEDITEL/ŘEDITELKA STŘEDOČESKÉHO INOVAČNÍHO CENTRA, SPOLKU“ 

 

Místo: Praha/ČR,   Úvazek: Práce na plný úvazek 

 

Naším cílem je podpora spolupráce mezi inovačními firmami, veřejnou správou, školami a 

výzkumnými organizacemi ve Středočeském kraji. Díky tomu přispíváme ke zvýšení 

konkurenceschopnosti regionu, vytváření kvalifikovaných pracovních míst a mezinárodní 

spolupráci v oblasti inovací.  

 

Náplní práce: 

 

● Vedení kanceláře spolku,  

● řízení spolku dle zadání členů spolku a představenstva 

● řízení zaměstnanců spolku,  

● zajištění vedení účetnictví spolku tak, aby věrně zachycovalo skutečnost v souladu a rozsahu 
stanoveném právními předpisy v jejich aktuálním znění, 

● řádné informování představenstva spolku o činnostech, stejně jako o výsledcích činnosti a 
navrhování ročních plánů, 

● ochrana hmotného i nehmotného  majetku a zájmů spolku, řádné  a včasné uplatňování 
veškerých nároků s tím spojených,  

● přezkušování účetních dokladů a kontrola závazků spolku v souladu s vnitřními předpisy 
zaměstnavatele, 

● rozhodování  o všech záležitostech spolku, pokud nejsou zákonem, stanovami vyhrazeny        
k rozhodování orgánů spolku. 

 

Požadavky: 

 

● Ukončené VŠ vzdělání 

● Praxe na obdobné pozici minimálně 3 roky 

● Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Google) 

● Orientace v mikroekonomických a makroekonomických ukazatelích a schopnost s nimi 

pracovat, základní znalosti systému nakládání s veřejnými prostředky, orientace v EU fondech, 

ekonomickém a finančním řízení 
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● Znalost fungování systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR, fungování samospráv v oblastech 

regionálního rozvoje, obecných technologických a společenských trendů, které ovlivňují 

hospodářství ČR a jejích krajů, inovačního profilu kraje a inovačních firem, teoretického 

konceptu a východisek inteligentní specializace a jejich souvislostí v regionálních inovačních 

ekosystémech 

● Základní povědomí o fungování firem 

● Orientace ve výzkumných aktivitách na území Středočeského kraje 

● Jazyková způsobilost v anglickém jazyce minimálně na úrovni B2 (další jazyk výhodou) 

 

Potřebné soft skills: 

● Vysoké pracovní nasazení 

● Samostatnost, pečlivost, spolehlivost, smysl pro systematičnost 

● Flexibilita 

● Komunikační dovednosti na vysoké úrovni 

 

Nabízíme 

● Možnost osobního rozvoje a profesního růstu v rámci dynamického týmu 

● 5 týdnů dovolené; 

● Příspěvek na dopravu a stravování 

● Pružnou pracovní dobu 

 

Nástup 

● Předpokládaný nástup 1. 8. 2018 

 

V případě Vašeho zájmu tuto o pozici zašlete Vaše CV a motivační dopis (max. 2 A4) na email kariera@s-

ic.cz nejpozději do 28. 6. 2018. Těšíme se na spolupráci s Vámi! 

 

Kontaktní údaje: Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 (www.s-ic.cz)  

 

 

 

Zasláním Vašeho životopisu udělujete souhlas (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.) se zpracováním 

Vámi poskytnutých osobních údajů v rámci tohoto výběrového řízení a za účelem výběru uchazeče na 
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danou pozici. Souhlas je platný do odvolání, které musí být učiněno písemnou formou, nebo do 

ukončení výběrového řízení. Středočeské inovační centrum nevyužije uvedené údaje pro další 

zpracování, údaje budou uchovány za účelem evidence průběhu výběrového řízení po dobu šesti 

měsíců. 


