
Česká rozvojová agentura vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice 

Projektový manažer pro Etiopii 

 

O České rozvojové agentuře: 

▪ Česká rozvojová agentura (ČRA) je organizační složka státu, podřízená Ministerstvu 

zahraničních věcí ČR, zřízená zákonem č. 151/2010 Sb. pro implementaci zahraniční 

rozvojové spolupráce (ZRS); 

▪ ČRA operuje s ročním rozpočtem cca 500 mil. Kč z prostředků státního rozpočtu a 

realizuje projekty ZRS v partnerských zemích; 

▪ ČRA nabízí dynamické a kulturně otevřené prostředí pro lidi, které motivuje práce 

s rozvojovou tematikou  a kteří chtějí šířit dobré jméno ČR v zahraničí; 

▪ Více informací o ČRA získáte na stránkách www.czechaid.cz. 

 

Pracovní náplň:  

• Řízení projektů v Etiopii; 

• Příprava smluv s realizátory projektů zahraniční rozvojové spolupráce;  

• Příprava podkladů pro vyhodnocení a schválení projektových námětů zahraniční 

rozvojové spolupráce ČR; 

• Hodnocení projektových námětů, předkládání návrhu vhodné formy realizace (veřejná 

zakázka, dotace, rozpočtová opatření, peněžní dar, finanční nástroje); 

• Ve spolupráci s experty a externími spolupracovníky příprava parametrů projektového 

dokumentu/zadávací dokumentace pro zadávací řízení na realizaci projektů zahraniční 

rozvojové spolupráce; 

• Sledování a průběžná kontrola realizace projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR s 

partnerskými zeměmi, včetně sledování a vyhodnocování naplňování cílů, výstupů a 

indikátorů na úrovni dílčích projektů i programu; 

• Ověřování reálné situace plnění v místě realizace projektu (monitoring), ověřování 

informací uvedených v průběžných a ročních zprávách, koordinace monitoringu 

projektů ve spolupráci s ZÚ; 

• Hodnocení nabídek a návrhů projektů v rámci zadávacích řízení a dotačních 

výběrových řízení; 

• Průběžná komunikace s institucemi partnerských zemí, zastupitelskými úřady a 

realizátory projektů ZRS; 

• Vedení finančního přehledu za teritorium, sledování a vyhodnocování synergií mezi 

jednotlivými nástroji zahraniční rozvojové spolupráce v daném teritoriu; 

• Spolupráce s MZV při přípravě strategických materiálů, příprava podkladů a informací. 

 
Požadavky kladené na uchazeče:  
  

▪ Trestní bezúhonnost; 

http://www.czechaid.cz/
http://www.czechaid.cz/


▪ VŠ vzdělání magisterského stupně, výhodou vysokoškolské vzdělání odpovídající 
příslušné pracovní pozici; 

▪ Znalost anglického jazyka odpovídající 4. úrovni dle klasifikace MZV ČR, viz Seznam 
standardizovaných jazykových zkoušek (www.msmt.cz/vzdelavani/rozhodnuti-
ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy); 

▪ Zkušenost v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce, projektového cyklu nebo řízení 
projektů v délce alespoň 2 let; 

▪ Schopnost rozhodování a samostatné práce 
▪ Zkušenosti a orientace v zemích Afriky výhodou; 
▪ Znalost práce s počítačem, především MS Office – Excel, internetová komunikace; 
▪ Dobré komunikační a prezentační schopnosti. 

 

Platové zařazení podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. Práce v zaměstnaneckém poměru. 

Předpokládaný nástup do zaměstnání v říjen/listopad 2019, případně lze řešit dohodou. 

Vaše přihláška se bude skládat z:  

• Strukturovaného profesního životopisu v českém nebo anglickém jazyce; 

• Motivačního dopisu v českém jazyce. 
 

Přihlášky zasílejte do pondělí 14. 10. 2019 na emailovou adresu: jurnost@czechaid.cz, 

nebo poštou na adresu: 

Česká rozvojová agentura 
Nerudova 3 
118 50 Praha 1 – Malá Strana 
 

Do levého horního rohu obálky uveďte „Etiopie“. 
 
Kontaktní osoba pro toto VŘ: Ing. Jaromír Jurnost (tel.: 251 108 126), email: 
jurnost@czechaid.cz 
 

Česká rozvojová agentura si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu zrušit, 
neobsadit veškeré výše uvedené pracovní pozice nebo nevybrat žádného z uchazečů, a to bez 
udání důvodu. 
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