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Pozice „Ředitel/ka Regionální rozvojové agentury 
Pardubického kraje“ 

Výkonná rada Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje (RRAPK) vyhlašuje dne 10. 8. 2018 výběrové 
řízení na pozici „Ředitele/ředitelky Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje“. 
 
 
Charakteristika vykonávaných činností: 

• Kompletní vedení a řízení organizace (NNO); 

• personální a finanční řízení organizace, koordinace, stabilizace a motivace týmu (11 – 15 osob); 

• finanční plánování organizace, zodpovědnost za plnění plánu a svěřených dílčích úkolů; 

• úzká komunikace s vedením a klíčovými partnery, klienty; 

• ekonomické vyhodnocování zakázek a optimalizace cenotvorby; 

• komunikace a spolupráce s významnými aktéry regionálního rozvoje, klienty, obchodními partnery, jednání 

s bankami, pojišťovnami a finančním úřadem; 

• dohled nad vedením podvojného účetnictví a zpracováním daňových přiznání (DPH, daň z příjmů PO a FO, 

silniční daň, daň z nemovitostí); 

• zajištění podkladů a jednání orgánů organizace (valná hromada, výkonná rada, dozorčí rada). 

 

 
Požadavky na uchazeče: 

• Minimálně středoškolské vzdělání, vysokoškolské vzdělání výhodou; 

• schopnost koncepční a organizační práce, samostatnost a proaktivita; 

• orientace v oblasti dotační politiky státu, strukturálních fondů EU a regionálního rozvoje (prokázání praxe 

v životopise); 

• znalost projektového řízení (prokázání praxe v životopise); 

• manažerské a obchodní dovednosti; 

• organizační a komunikační schopnosti, prezentační dovednosti, vyjednávací schopnosti; 

• základní znalost finančního účetnictví, ekonomiky, orientace v daňových zákonech, základní právní 

povědomí; 

• znalost AJ slovem i písmem na komunikativní úrovni; 

• velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office); 

• rozhodnost, flexibilita a týmový duch; 

• řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič). 
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Nabízíme: 

• Vzdělávání a osobní profesní růst; 

• práce s mladým zkušeným týmem; 

• 5 týdnů dovolené, stravenky; 

• pružná pracovní doba, notebook a mobilní telefon do vlastního užívání; 

• aktivní osobní účast na velkých rozvojových projektech a mezinárodních projektech. 

Přihláška musí obsahovat: 
 

• Strukturovaný životopis v českém jazyce; 

• návrh koncepce řízení a rozvoje Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje (rozsah 3-5 stran A4 

v českém jazyce); 

• kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 
 
 
Místo výkonu práce: 

• Pardubice (centrum města). 

 
NÁSTUP: 

• Dle dohody (říjen – listopad 2018). 
 
 
Případné dotazy společně se svým telefonním kontaktem zasílejte na richard.cervenka@rrapk.cz.  
 
Přihlášky zasílejte na adresu Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, nám. Republiky 12, 530 21 

Pardubice (obálku označte textem „Neotvírat! Obsahuje osobní údaje“ a „VŘ ŘEDITEL/KA RRA PK“ nebo doručte 

na výše uvedenou adresu osobně, a to nejpozději do 10. 9. 2018 do 12 hodin. 

Výběrové řízení je vyhlášeno v termínu od 10.8.2018 do 10.9.2018. 

K osobnímu pohovoru budou pozváni pouze vybraní uchazeči. 


