Krajský úřad Libereckého kraje
odbor kancelář ředitele
Ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, výběrové řízení na obsazení
pracovního místa:
DEVELOPER /DEVELOPERKA STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ RIS3
V RÁMCI PROJEKTU „SMART AKCELERÁTOR LIBERECKÉHO KRAJE“
ODDĚLENÍ ROZVOJOVÝCH KONCEPCÍ
ODBORU REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ
Krajského úřadu Libereckého kraje
Místo výkonu práce: Liberecký kraj - Krajský úřad Libereckého kraje
Platové zařazení: 11. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě)
Charakteristika vykonávané činnosti:
 spolupracuje při mapování strategických potřeb prostředí výzkumu, vývoje a inovací
v Libereckém kraji na podkladu Strategie inteligentní specializace (dále RIS3) – bližší
informace na odkazu: http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1874/rozvojove-dokumentystrategie-rozvoje-lk-a-program-rozvoje-lk/strategie-inteligentni-specializace-ris3

















identifikuje strategické intervence projektů/krajských schémat v oblasti podpory výzkumu,
vývoje a inovací na území Libereckého kraje
komunikuje a spolupracuje s klíčovými partnery, kteří jsou, nebo je vhodné, aby byli,
zapojeni do rozvoje inovačního prostředí kraje
vytváří podmínky pro realizaci strategických intervencí, zejména organizuje a účastní se
jednání klíčových partnerů pro realizaci intervence, rozpracovává základní návrhy projektů
do projektových fiší
podílí se na přípravě a realizaci jednání implementačních struktur RIS3 strategie, zejména
inovačních platforem a Rady pro výzkum, vývoj a inovace Libereckého kraje
zajišťuje přípravu a aktualizaci Akčního plánu krajské RIS3 strategie
připravuje žádosti o financování projektů, u kterých žadatelem bude kraj, do výzev
dotačních programů
je členem výkonné jednotky pro implementaci RIS3 strategie – týmu Smart akcelerátor
Libereckého kraje (dále SA LK) a spolupracuje s jejími členy v rámci relevantních aktivit
tohoto projektu
spolupracuje na zajištění analyticko-informačního servisu k implementaci RIS3 strategie na
úrovni kraje
provádí organizační a administrativní podporu aktivitám výkonné jednotky RIS3 v kraji
spolupracuje při zajištění věcné administrace SALK a přípravě relevantních podkladů podle
potřeb členů týmu SALK
podílí se na přípravě relevantních materiálů k projednání v orgánech kraje
asistuje zahraničním expertům spolupracujícím na realizaci RIS3 strategie s výkonnou
jednotkou
vede příslušnou RIS3 dokumentaci a zajišťuje její povinnou archivaci
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Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:
 státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním příslušníkem a má v ČR trvalý
pobyt dle § 65 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
 dosažení věku 18 let
 způsobilost k právním úkonům
 bezúhonnost
 ovládání českého jazyka
Kvalifikační předpoklady:
 vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu
Jiné požadavky:
 znalost Strategie inteligentní specializace Libereckého kraje (základní znalosti o inovačním
profilu Libereckého kraje, znalostní domény, klíčové oblasti změn)
 orientace v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, zkušenosti s projektovým řízením v této
oblasti výhodou
 znalost angličtiny alespoň na úrovni B1
 velmi dobré komunikační a organizační schopnosti
 schopnost analyticky a koncepčně myslet
 samostatnost, flexibilita a kreativita
 vysoké pracovní nasazení
 dobrá znalost práce s výpočetní technikou (Windows, Office, Internet)
 schopnost týmové spolupráce
 řidičský průkaz skupiny B výhodou
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
 přesné označení výběrového řízení
 jméno, příjmení a titul uchazeče
 datum a místo narození uchazeče
 státní příslušnost uchazeče
 místo trvalého pobytu uchazeče
 číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 datum a podpis uchazeče
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
 strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o
odborných znalostech, dovednostech a kompetencích
 osobní dotazník včetně fotografie (tiskopis je k dispozici na webových stránkách
Libereckého kraje nebo je možno si ho vyzvednout na personálním oddělení, příp.
v podatelně krajského úřadu, nebo si vyžádat elektronické zaslání)
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 motivační dopis
Pracovní poměr: na dobu určitou do 30. 9. 2019 (po dobu realizace projektu)
Předpokládaný termín nástupu: duben – květen 2017
Lhůta pro podání přihlášky: do 25. dubna 2017
Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Krajský úřad Libereckého
kraje, personální a mzdové oddělení, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
telefon 485226376 (Školová), 485226336 (Ing. Servít)
e-mail jitka.skolova@kraj-lbc.cz nebo milan.servit@kraj-lbc.cz

V elektronické podobě lze zasílat materiály pouze prostřednictvím datové schránky v souladu se
zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
Obálku označte textem: Výběrové řízení na místo developer/developerka strategických
projektů RIS3 projektu „Smart akcelerátor Libereckého kraje“
V Liberci dne 4. dubna 2017
Mgr. René Havlík
ředitel krajského úřadu

