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Název pozice 

Konzultant projektů financovaných z EU finančních mechanizmů  

 

Pozice v organizační struktuře 

 samostatný pracovník podléhající přímému řízení ředitelky společnosti 

 nezávislé zpracování projektových žádostí s externími klienty společnosti  

 koordinace přípravy a zpracování interních dotačních projektů společnosti  

 technická podpora administrace klientských projektů příp. účast na běžících projektech 

 

S jakými odděleními je pracovník nejvíce v kontaktu 

 klienti – výzkumní pracovníci, vedoucí malých a středních podniků (MSP), administrativní 

zaměstnanci grantových oddělení 

 sektorová ministerstva ČR a jejich přímo řízené organizace 

 Evropská komise a její implementační agentury 

 

Jedná se o manažerskou pozici? Jak velký vede tým? Jaké je jeho složení? 

Spíše ne, jedná se o vedení přípravy projektové žádosti/ administrace projektu předpokládá koordinaci 

mezi 5 – 30 osobami; složení týmu – výzkumní pracovníci, akademická obec, zaměstnanci MSP. 

 

Možnost dalšího postupu a perspektivy? / Možnost dalšího vzdělávání? 

Další vzdělávání – anglická středa ve firmě (tj. jeden pracovní den v týdnu celý v angličtině), kurzy 

IT, odborné semináře v ČR i zahraničí; díky dobré časové flexibilitě je možné zaměstnání dobře 

kombinovat s rodičovskými a dalšími povinnostmi. 

Další postup a perspektiva – Dle reálných zkušeností kandidáta/ky nabízíme nástup na pozici 

JUNIOR/SENIOR konzultant. Z juniorské pozice je cca pro roce možný postup do pozice senior 

konzultanta. Senior konzultant kromě vedení přípravy klientských projektů má možnost v průběhu 

spolupráce začít vést vlastní projekty, má možnost publikace odborných textů ve spolupráci s klienty 

kanceláře, a v neposlední řadě má možnost zapojit se do spolupráce mezinárodních konsorcií v nichž 

naše společnost figuruje jako projektový partner (v tomto případě konzultant přechází na pozici 

PROJEKTOVÝ MANAŽER s platem 50-70 tis. Kč v závislosti na typu projektu).  
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Místo pracoviště/adresa: 

náměstí Jiřího z Lobkovic 7, Praha 3. Akceptujeme také kandidáty z mimopražských regionů, kteří by 

měli zájem o spolupráci ve formátu tzv. home office a kteří by byli připraveni/schopni přijet 1x týdně 

do Prahy na týmovou poradu, zbývající dny pak odpracovat v rámci home office, již mimo kancelář.  

 

Plat – zkušební doba/ po ZD (v případě více složek podrobnější specifikace) 

27 000 – 39 000 Kč (3M zkušební doba, odměny – viz interní směrnice); první pracovní smlouva na 

dobu jednoho roku, poté druhá na dobu neurčitou. Je běžnou praxí firmy zkrátit šikovným kandidátům 

zkušební dobu na 1M. Kromě výše uvedených základů pak senior konzultanti běžně dosahují na 

odměny za podané projektové žádosti – průměrný plat na pozici senior konzultant v roce 2017 tak ve 

společnosti činil 45 000 Kč hrubého.  

 

Pracovní doba/směny/přesčasy 

 9-17.30 ve zkušební době 

 flexibilní po ukončení zkušební doby – možná práce z domu díky open VPN 

 povinnost vedení výkazu práce 

 možné nárazové přesčasy při uzavírkách projektových žádostí 

 

Kolik času stráví pracovník na služebních cestách? Cestování v rámci ČR/zahraničí? 

 zahraniční služební cesta max. 1x za tři měsíce (délka do 5 dnů) 

 jednodenní služební cesty v rámci ČR (1x měsíčně) 

 

Úroveň znalosti AJ/ jiného jazyka: kde a jak často ji využije? Jakou formou (psaná, 

mluvená,..)? 

Vysoká – AJ den ve firmě, písemná + osobní komunikace se zahraničními partnery, druhý jazyk není 

nutností, ale výhodou. 

Nezbytností je výborná znalost ČJ (písemné vyjadřování), v případě zájmu pracovník může vést 

odborná veřejná školení. Jednoduché prezentace v AJ (představení společnosti, představení projektu). 

 

Požadovaný nástup 

Ihned. 
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Benefity a další motivační faktory 

 obsahově zajímavá a smysluplná práce 

 přesčasy se evidují v rámci výkazu práce a je možnost jejich výběru formou náhradního volna 

 pravidelně vyplácené měsíční odměny dle odvedené práce 

 spolupráce s akademickým sektorem a se špičkami v příslušném vědním oboru  

 přátelské prostředí malého týmu specializované konzultační firmy 

 velká flexibilita pracovní doby 

 aktivní používání cizího jazyka na pracovišti 

 

Co nejdůležitějšího má kandidát v dané pozici udělat během prvních 30, 90 a 180 dnů? 

 seznámení se s aktuální problematikou (studium příručky pro žadatele a příjemce příslušného OP, 

spolupráce na přípravě projektu se zkušeným senior konzultantem) 

 asistence při dokončení a podání projektové žádosti kolegy senior konzultanta 

 převzetí vlastního klienta (studium příručky pro žadatele a příjemce příslušného OP, spolupráce na 

přípravě projektu se zkušeným senior konzultantem v roli technického supervizora přípravy) 

 

Jaké jsou 2 hlavní cíle, tj. co má kandidát na dané pozici nejdůležitějšího udělat během 

prvního roku, aby jej bylo možné považovat za úspěšného? 

 formálně správné podání minimálně čtyř projektových žádostí 

 schopnost souběžného vedení přípravy dvou nezávislých projektových žádostí 

 

Jakým největším obtížím (technickým, interpersonálním, jiným) bude pracovník čelit? 

Konzultace projektových záměrů s vedoucími představiteli akademické obce – náročnost na 

komunikační dovednosti a také hloubkovou znalost problematiky finančních mechanizmů, náročnost 

na AJ vybavenost a jazykové/ stylistické schopnosti kandidáta, nutnost aktivní komunikace v AJ. 

 

Jak vypadá běžný pracovní den/týden? 

Běžná kancelářská práce v tichém pracovním prostředí, občasné telefonáty, práce zejména s emailem, 

Wordem a Excelem v rámci kanceláře. Lze předpokládat pracovní schůzky nebo pochůzky v rámci 

Prahy a celé ČR. Po zkušební době možnost spolupráce přes Open VPN (home office). 
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Jaká jsou specifika firemní kultury? 

Malý pracovní kolektiv v rámci kanceláře a spolupráce s řadou externistů, spolupráce s akademickým 

sektorem, specifičnost mezinárodní spolupráce v rámci projektů financovaných z fondů EU. 

Vzhledem k malému pracovnímu týmu existuje přímá vazba mezi pracovními výsledky a finanční 

odměnou za práci. Důraz kladen na týmovou spolupráci a otevřenou komunikaci. 

 

Jaká je míra stresu, tlaku na této pozici? 

Kolísavá míra pracovního stresu v návaznosti na uzávěrky příjmu projektových žádostí, v období těsně 

před podáním žádosti jsou možné přesčasy. Naopak v období mezi uzávěrkami existuje možnost 

výběru přesčasů formou zkrácené pracovní doby atp. 

 

V jakých systémech bude pracovat? Technické požadavky na kandidáta? 

MS Office 2007/2010 – Word, Excel, PowerPoint a Outlook, internetové vyhledávače (výborná 

znalost). 

 

Jsou nějaké specifické požadavky na osobnost kandidáta? V jakém pracuje týmu? 

Vnitřně motivovaná, nezávislá osobnost se schopností krátkodobého vedení týmu lidí při přípravě 

projektové žádosti. Vysoké stylistické a jazykové dovednosti (zejména písemný projev a formátování 

textů ve Wordu), hlavní náplní práce jsou korekce a editace CZ a AJ textů projektových žádostí, 

podávaných klienty. Znalost fungování akademického prostředí a výzkumu v ČR je výhodou.  

 

Jak probíhá výběrové řízení na tuto pozici? (Kolik je výběrových kol, s kým se kandidát 

setká, probíhá nějaké testování/případové studie?) 

Probíhají dvě výběrová kola, na první kolo si kandidát/ka musí vyhradit 3 hodiny čistého času. 

V rámci prvního kola proběhne testování IT schopností kandidáta – zpracování úlohy v MS Word, 

Excel a Outlook, test porozumění AJ textu. V případě, že výsledky dotyčné/ho dosáhnou alespoň 50% 

v testovacích úlohách, pak uchazeče zveme na cca hodinový motivační pohovor s vedením společnosti 

a potenciálními nejbližšími kolegy a kolegyněmi.  

 

Preferovaný profil kandidáta/ky: 

Osoba s prokazatelnými zkušenostmi v oblasti samostatného zpracování projektových žádostí 

do finančních mechanizmů EU (min. 2+ roky), zkušenost se spoluprací s klienty 
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z akademického či výzkumně-vývojového sektoru je výhodou. Preferujeme ukončené VŠ 

vzdělání ekonomického či technického směru, ale není to podmínkou. V případě absence 

ukončeného VŠ vzdělání je pro nás při posuzování vhodnosti kandidáta klíčová jeho praxe se 

zpracováním projektových žádostí. A priori je pozice otevřená jako standardní pracovní 

poměr, ale nebráníme se ani navázání spolupráce na živnostenský list. Dle aktuálních 

zkušeností kandidáta/ky pak dotyčné nabídneme pozici JUNIOR či SENIOR s odpovídajícím 

platovým rozmezím, tak jak je uvedeno dříve. Preferujeme obsazení pozice senior, ale 

s ohledem na běžící zakázky jsme připraveni investovat čas a know-how do zapracování 

šikovného kolegy/ně na pozici junior.  


