Pracovní pozice : manažer veřejných zakázek a investic
Místo výkonu práce:
OLÚ Paseka, p.o. , Paseka 145, 78397
Nástup:
do 1. dubna 2017
Požadavky pro výkon práce:
• VŠ právního, technického nebo ekonomického směru
• praxe nejméně 5 let, vhodné předchozí řízení nebo dozorování investičních projektů
• znalost zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a dalších legislativních
předpisů v této oblasti v platném znění
• orientace v provozu organizací ve sféře státní a veřejné správy je vítána
• schopnost analytického a systematického myšlení
• kultura vystupování a schopnost jednání s lidmi
• organizační a administrativní schopnosti
• asertivita, operativnost a flexibilita
• dobrá znalost práce na PC
• bezúhonnost
Upřesňující informace:
Pracovní náplň:
• koordinace a usměrňování přípravy a realizace investičních i neinvestičních veřejných
zakázek až do fáze kompletního předání podkladů pro účetnictví
• samostatné zpracování zadávací dokumentace nadlimitních, podlimitních veřejných zakázek
i zakázek malého rozsahu, poptávkových řízení, koordinace průběhu zadávacích řízení;
• zajišťování komunikace a spolupráce s věcně příslušnými odbory Olomouckého kraje,
ministerstev a donátorů dotací, komunikace s dodavateli, kontrolní činnost investičních
projektů;
• sestavování a kontrola harmonogramu zadávání veřejných zakázek a investic
• administrativa oddělení včetně vedení a přípravy projektových týmů
Nabízíme:






pracovní poměr na dobu neurčitou
pružnou pracovní dobu
dovolenou 25 dní
zaměstnanecké benefity (příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb obědy, na
dovolenou, rehabilitační procedury, kulturu a sport)
roční příspěvek na životní/důchodové pojištění 12.000 Kč.

Odměňování:
V platové třídě 12 podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
a podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě. Po zapracování osobní příplatek a odměny.

Místo bude obsazeno výběrem z uchazečů.
Při případném osobním jednání požadujeme doložení profesního životopisu
Ústní pohovory se uskuteční v průběhu února 2017.
Termín pro podání přihlášky:
31. ledna 2017
Způsob zpracování přihlášky:
Motivační dopis
Profesní životopis
Přihlášky zasílejte na níže uvedenou kontaktní poštovní či e-mailovou adresu. Neúplné
přihlášky budou vyřazeny.
Kontakt:
Kontaktní osoba: MUDr. Polzerová Zdenka, MBA, Pošt. adresa: OLÚ Paseka, Paseka 145,
78397
E-mail: polzerova@olupaseka.cz, tel. 585007800

Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a výběrové
řízení zrušit.

