
 

 

Pracovník na pozici analytik/analytička 

strukturálních fondů EU 

 
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, odbor řízení a koordinace 
Národního strategického referenčního rámce (NSRR) vyhlašuje výběrové řízení 
na pozici analytik strukturálních fondů EU. 
 
 
Požadavky: 

• VŠ vzdělání (magisterský stupeň), nejlépe socio-ekonomického zaměření 
• znalost problematiky strukturální politiky EU a strukturálních fondů (zkušenosti 

z pracovní pozice v řídícím orgánu či zprostředkujícím subjektu OP výhodou)  
• znalost anglického jazyka  
• dobrou znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook)  
• znalost práce s databázovými systémy  
• dobré organizační a komunikační schopnosti, výborné analytické myšlení, samostatný 

přístup ke svěřeným činnostem, pečlivost, spolehlivost  
• znalost postupů finančního řízení prostředků EU, finančního monitoringu prostředků 

z fondů EU, certifikace  
• znalost fungování státní správy 

 
 
Charakteristika pracovní činnosti: 

• sledování realizace operačních programů a NSRR v období 2007–2013 (finanční 
a věcný monitoring pokroku) 

• sběr dat v potřebném rozsahu (monitoring) 
• analýza vstupních informací z monitoringu, evaluací, statistických dat a dalších 

dostupných zdrojů 
• tvorba měsíční monitorovací zprávy - pravidelného výstupu MMR o čerpání 

strukturálních fondů 
• hodnocení realizace operačních programů a NSRR v období 2007–2013 a tvorba 

návrhů opatření 
• příprava podkladů, informací a prezentací pro vedení MMR vztahující se k čerpání 

strukturálních fondů 
• kontrola správnosti, aktuálnosti a logiky dat za jednotlivé OP a NSRR 
• příprava základních analytických výstupů z databáze MSC2007 
• aktivní komunikace s řídícími orgány a dalšími subjekty implementační struktury 

(např. o správnosti, aktuálnosti a významu dat za jednotlivé OP a NSRR) 
• spolupráce na optimalizaci monitorovacího systému (databáze MSC2007 - informační 

systém SF) 
 
 



 

Nabízíme  
• pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou) 
• zajímavou práci v centru Prahy  
• 5 týdnů dovolené 
• příspěvek na stravování v podobě stravenek 
• jazykové kurzy a další odborné vzdělávání 
• finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

(14. platová třída) 
 
Nástup od 1. března 2012. 
 
 
 
Bližší informace poskytne: 
Mgr. Tomáš Novotný 
tel. 224 861 703 
e-mail: tomas.novotny@mmr.cz 
 
 
Svůj strukturovaný životopis a motivační dopis v češtině zasílejte, prosím, do 5. února 2012 
na e-mail zamestnani@mmr.cz (do předmětu uveďte „analytik SF“) nebo na adresu: 
 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Personální odbor 
Staroměstské náměstí 6 
110 15 Praha 1 
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