
    
  

 

 

STŘEDOČESKÉ INOVAČNÍ CENTRUM, SPOLEK 

vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

 

„RIS3 developer“ 

 

Místo: Praha/ČR Úvazek: Práce na plný úvazek 

 

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

výzkumnými institucemi ve Středočeském kraji. Díky tomu přispíváme ke zvýšení 

konkurenceschopnosti regionu, vytváření kvalifikovaných pracovních míst a mezinárodní 

spolupráci v oblasti technologií a inovací.  

 

Pracovní náplň: 

● RIS3 developer v projektu „Smart Akcelerátor II ve Středočeském kraji“ 

● Příprava a aktualizace akčního plánu krajské RIS3 strategie; 

● Vyhledávání, identifikace a rozpracování strategických intervencí a projektů  

● Vytváření podmínek pro realizaci strategických intervencí, zejména organizace a facilitace 
inovačních platforem a jednání klíčových partnerů pro realizaci intervence, rozpracování 
základních návrhů do podoby podrobných projektových listů  

● Příprava žádostí o financování projektů do výzvy, pokud se bude jednat o projekty, kde 
žadatelem je kraj nebo SIC 

● Odborná spolupráce se členy projektového týmu při komunikaci s partnery o 
připravovaných strategických intervencích a dalších projektových aktivitách 

● Účast na aktivitě twinning – studium zahraniční dobré praxe v místě původu 

● Zpracování nezbytných podkladů a dokumentů souvisejících s agendou projektu 

 

Požadavky: 

● VŠ vzdělání 

● praxe ve výzkumném sektoru pro znalost výzkumného a akademického prostředí (např. 
jako grantový specialista ve výzkumné organizaci nebo vysoké škole) 

● organizační a komunikační schopnosti 

● pokročilá znalost anglického jazyka slovem i písmem pro práci s cizojazyčnými dokumenty 
a účast na akcích v zahraničí, 

● dobrá znalost MS Office – Word, Excel, PowerPoint, Outlook 

● aktivní přístup k plnění úkolů, časová flexibilita 
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● pečlivost, spolehlivost a samostatnost 

● reprezentativní a profesionální vystupování 

 

Nabízíme: 

● práce na dobu určitou do 31. 12. 2022 

● 5 týdnů dovolené 

● flexibilní pracovní doba, homeoffice 

● příspěvek na dopravu a stravování 

● karta Multisport 

● odpovídající finanční ohodnocení 

● týmové akce 

 

Místo výkonu práce: 

Praha 5 – Smíchov 

 

Nástup 

● od 1. 9. 2019, popř. dle dohody 

 

V případě zájmu o pracovní pozici, prosím, směřujte Vaše CV v českém a anglickém jazyce na 

kariera@s-ic.cz nejpozději do 5. 8. 2019. Těšíme se na spolupráci s Vámi! 

 

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

777 331 158. 

 
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 

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. 
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