Pracovní příležitost

Administrátor / administrátorka grantů
Typ pracovního poměru: práce na plný/zkrácený úvazek na dobu určitou s možností prodloužení
Předpokládaný nástup: nejlépe ihned
Pracoviště: Klecany (nedaleko Prahy, dobrá dostupnost MHD, např. ze stanice metra C Kobylisy)
Pracovní náplň:

Samostatné vedení projektu financovaného z Norských fondů (projektové a finanční řízení projektu
zaměřeného na podporu duševního zdraví dětí)

Finanční řízení a související administrace dalších projektů NUDZ financovaných z národních i
zahraničních zdrojů

Příprava pravidelných zpráv o realizaci

Zajišťování dalších činností souvisejících s realizací svěřeného projektu/projektů

Úzká spolupráce s vědeckými týmy a jejich členy v oblastech:
o metodiky a platných pravidel příslušných poskytovatelů
o administrace změn projektů
o sledování plnění rozpočtů
o podávání dílčích a závěrečných zpráv
o rozpočtů a výkaznictví
o smluvních vztahů
o přípravy podkladů pro kontroly a audity
o další činnosti související s realizací svěřeného projektu/projektů

Úzká spolupráce s oddělením lidských zdrojů a finanční účtárnou
Požadujeme:
 Min. ukončené bakalářské studium
 Anglický jazyk min. B2
 Praxe v oblasti administrace projektů financovaných z veřejných zdrojů výhodou
 Velmi dobrá uživatelská znalost nástrojů MS Office
 Velmi dobré komunikační a organizační dovednosti
 Týmová spolupráce
 Analytické schopnosti
 Pečlivost, důslednost
 Spolehlivost
 Samostatnost a orientace na cíl
 Koncepční myšlení
Co vám můžeme nabídnout:
 Příjemné a moderní pracovní prostředí v nově vybudovaném výzkumném a zdravotnickém ústavu
 Flexibilní pracovní dobu
 Příležitostná možnost práce z domova (po dohodě s nadřízeným)
 5 týdnů dovolené
 Stravenky, stravování v naší jídelně a kavárně
V případě zájmu pošlete ve strukturované verzi svůj životopis a přiložte i stručný motivační dopis do 20. 1. 2021
na email nabor@nudz.cz a do předmětu emailu uveďte, prosím, název pozice. V případě, že Vás nebudeme
kontaktovat do 14 dnů po ukončení termínu přihlášek, byl vybrán vhodnější uchazeč.

Souhlasím, aby Národní ústav duševního zdraví, Česká republika, Topolová 748, 250 67 Klecany zpracovával
mé osobní údaje za účelem zprostředkování práce (podání, editace, třídění a jejich poskytnutí třetím osobám,
jejíž totožnost bude sdělena mně) v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. až do
odvolání písemnou formou.

