ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 182 11 Praha 8
vyhlašuje v návaznosti na § 178 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě,
výběrové řízení na obsazení služebního místa

„odborný rada – ŘÍZENÍ PROJEKTŮ - RÚIAN“
v oddělení řízení projektů, informatiky a koncepcí
Požadujeme:





vysokoškolské vzdělání,
velmi dobrou znalost práce na PC (MS OFFICE),
občanskou bezúhonnost,
vysoké pracovní nasazení, samostatnost, spolehlivost, pečlivost, schopnost vlastní
organizace práce a schopnost a zájem učit se nové věci,
zkušenosti s řízením projektu výhodou,
orientace v katastru nemovitostí nebo v základních registrech České republiky výhodou.




Náplň práce:


koordinace a řízení projektu rozvoje a údržby Registru územní identifikace, adres a
nemovitostí (RÚIAN),



zajištění koordinace řízení a rozvoje projektů svěřených informačních systémů,



spolupráce při upřesňování koncepce rozvoje a řízení projektů spravovaných odborem
informatiky,



spolupráce při metodickém řízení a koordinaci na úseku RÚIAN,



příprava veřejných zakázek a smluvních jednání v oblasti rozvoje a údržby RÚIAN
s těžištěm v oblasti aplikačního programového vybavení a v koordinaci s oddělením
řízení projektů a rozvoje ISKN,



projektová jednání s dodavateli HW/SW produktů a dodavateli rozvoje a údržby RÚIAN
a účast v projektových týmech,



součinnost s dodavateli projektů a účast na smluvních jednáních s nimi atd.

Místo výkonu práce:


Místem výkonu práce je sídlo úřadu.

Nabízíme:









pracovní poměr na dobu určitou po dobu zástupu za mateřskou a rodičovskou dovolenou
státní zaměstnankyně podle § 178 odst. 1 zákona o státní službě, nejdéle však
do 15. 9. 2025,
pracovní úvazek 40 hodin týdně; kratší úvazek je možný,
získání zkušeností z prostředí ústředního orgánu státní správy,
odměňování v souladu se zákonem o státní službě a nařízením vlády č. 304/2014 Sb.,
o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, v závislosti na
délce dosažené praxe (zařazení v 13. platové třídě),
systém zaměstnaneckých a sociálních výhod (5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního
volna, FKSP, pružná pracovní doba, závodní stravování s příspěvkem zaměstnavatele),
systém vzdělávání a možnost dalšího osobnostního rozvoje,
stabilní zázemí.

Předpokládaný termín nástupu: 15. září 2022 nebo dle dohody
Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte do 8. července 2022 nejlépe v elektronické
podobě na adresu katerina.zivotska@cuzk.cz nebo v listinné podobě na adresu Mgr. Kateřina
Životská, Český úřad zeměměřický a katastrální, personální odbor, Pod sídlištěm 1800/9,
Kobylisy, 182 11 Praha 8.

