
    
  

 

 

STŘEDOČESKÉ INOVAČNÍ CENTRUM, SPOLEK 

vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

 

„RIS3 Metodik mapování“ 

 

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: 

● Vedení aktivity Mapování v projektu „Smart Akcelerátor II ve Středočeském kraji“ 

● Metodické vedení příprav, realizace a vyhodnocení analytických prací  

● Koordinace aktivit interních a externích členů participujících na aktivitách v modulu 
Mapování (interní analytici, externí tazatelé, experti na vybraná témata); 

● Organizace terénních šetření realizovaných v rámci aktivit v modulu Mapování (mezi 
výzkumnými organizacemi, firmami a obcemi); 

● Spolupráce na koncipování a zpracování analytických zpráv 

● Metodická účast na přípravě pracovních skupin a seminářů/workshopů 

● Participace na identifikaci expertů a firem a jejich začleňování do platforem a pracovních 
skupin 

● Zpracování podkladů pro analytické práce a terénní šetření 

 

Požadavky: 

● VŠ vzdělání, přírodovědné nebo ekonomické zaměření výhodou 

● znalost metod analytických a mapovacích prací 

● zkušenost z terénních šetření výhodou 

● organizační a komunikační schopnosti, zkušenost s vedením projektu výhodou 

● dobrá znalost anglického jazyka slovem i písmem pro práci s cizojazyčnými dokumenty, 
min. na úrovni B2, 

● 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 

● znalost problematiky smart cities výhodou 

 

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 

● dohodou 

 

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

kariera@s-ic.cz. 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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