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 STŘEDOČESKÉ INOVAČNÍ CENTRUM, SPOLEK 

vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

 
„Leader týmu pro podporu firem“ 

 
 Místo: Praha/ČR Úvazek: Práce na plný úvazek 

 
 
Středočeské inovační centrum (SIC) je moderní, dynamická organizace, jejímž 

prostřednictvím pomáháme podnikatelům vytvářet nové produkty a hodnoty nejen pro 

místní obyvatele. Děláme to přímou podporou zajímavých podnikatelských nápadů, 

propojováním špičkových technologií z vědeckých a výzkumných organizací s komerční 

sférou a celkovým rozvojem inovativního způsobu myšlení ve veřejném prostoru. Baví nás 

to, daří se nám a máme odvážné plány do budoucna. Do čela skvělého a pro SIC klíčového 

týmu pro podporu firem hledáme nyní zkušeného a vyzrálého lídra, který nám s tím bude 

chtít pomoci.   

 

 
Co vás na pozici Leader týmu pro podporu firem čeká? 
Mimořádná příležitost, jak se organizovaně zapojit do podpory podnikání a rozvoje firem v 

oblasti středních Čech a pomáhat tak zdejším podnikatelům růst a dobývat svět. 

Energie, kterou leader týmu v SICu investuje do koordinace projektů a podpory práce svých 

lidí v týmu se přímo propisuje do rozvoje podnikatelského prostředí v regionu. Je to partner a 

reprezentant pro ambiciózní majitele a manažery firem, které SIC ve svých aktivitách 

vyhledává, rozvíjí a podporuje.  

 

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít: 

Hledáme charismatickou osobnost se strategickým způsobem myšlení, vyzrálým 

manažerským rukopisem a lidským přístupem ke svěřenému týmu expertů. Předpokládáme 

při tom dostatečnou zkušenost s vedením jednání v komerčním prostředí, pokročilé obchodní 

dovednosti, znalost principů projektového řízení, change management a uvádění nových 

produktů/služeb na trh. Propojování různých typů organizačních subjektů (a lidí) pro 

navazování funkční spolupráce mezi nimi se zase neobejde bez výborných komunikačních 

dovedností a patřičné sociální obratnosti k tomu. 

                

Výhodou bude, pokud budete umět: 

Zvládat komplexní typy úkolů, prioritizovat je, pracovat na jejich řešení současně a vytvářet 

propojovací můstky jak mezi lidmi, tak mezi organizacemi. Pro mezinárodní projekty se Vám 

bude hodit dobrá angličtina a pro návštěvy našich klientů a partnerů v terénu zase aktivní 
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řidičský průkaz sk. B.  

 
 

 

Co vám můžeme nabídnout ? 

Naprosto mimořádnou příležitost, jak využít své dosavadní zkušenosti a promítnout je do 

projektů a aktivit, které mají reálný dopad na svět kolem nás, jsou smysluplné a užitečné. 

Budete se potkávat se zajímavými a inspirativními lidmi, posouvat kola dějin (regionu :-) 

inovativními nápady a spoustu věcí se při tom budete zároveň učit. Platové podmínky jsou 

samozřejmě nastavené adekvátně k úrovni této pozice, ze zaměstnaneckých benefitů 

můžeme dále nabídnout: 

● 5 týdnů dovolené 

● Příspěvek na dopravu a stravování 

● Plně hrazená karta Multisport 

● Týmové akce, příležitostný Home office, osobní rozvoj a další. 
 

 
Místo výkonu práce: 

Praha 5 – Smíchov, případně možnost HO po dohodě s nadřízeným 

Nástup 

● Dle dohody  

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

na kariera@s- ic.cz . Těšíme se na Vás! 

 

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

ic.cz),  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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