Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, oddělení urbánní
politiky a strategií, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě
výběrové řízení na pozici MMR_316: Metodik/metodička ITI, a to na dobu určitou v pracovním poměru dle
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Co nabízíme: Metodickou práci při realizaci nástrojů Integrovaných územních investic, spolupráci v oblasti
strategického plánování rozvoje měst a implementaci dokumentů regionální politiky ČR. Odměňování ve
14. platové třídě (tarifní plat od 31.670 Kč do 46.840 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), osobní
příplatek
na
základě
Vašeho
individuálního
výkonu.
Benefity
naleznete
na:
https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním
programu se zaměřením ekonomickým nebo přírodovědným, 1. stupeň znalosti Aj. bližší informace jsou
uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup v říjnu/listopadu 2022.
Charakteristika pracovní činnosti:
- metodické vedení realizace nástrojů ITI (Integrované územní investice) a IPRÚ (Integrované plány
rozvoje území) v ČR;
- metodická spolupráce s městy v oblasti strategického plánování;
- spolupráce s ostatními orgány státní správy na systémové podpoře urbánního rozvoje měst;
- spolupráce na organizačním a odborném zajištění Národní stálé konference (NKS) v rámci Komory
ITI/PRÚ;
- spolupráce na přípravě a implementaci strategických dokumentů regionální politiky ČR (Strategie
regionálního rozvoje ČR, Zásady urbánní politiky);
- spolupráce na zajištění realizace výzkumných projektů MMR souvisejících s urbánním rozvojem;
- spolupráce na nastavení monitorovacího systému v oblasti integrovaných nástrojů.
Požadujeme:
− VŠ vzdělání magisterský stupeň – ekonomické nebo přírodovědné zaměření;
− znalost anglického jazyka na úrovni 1. stupně cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky1
− orientace a zkušenosti v oblasti strategického a územního plánování (výhodou);
− orientace a zkušenosti v oblasti fondů EU (výhodou);
− komunikační, prezentační a organizační dovednosti;
− trestní bezúhonnost.
Nabízíme:
- pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou);
- plný pracovní úvazek;
- místo výkonu práce Praha;
- 5 týdnů dovolené;
- pružnou pracovní dobu;
- příspěvek na stravování v podobě stravenek;
- jazykové kurzy a další odborné vzdělávání;
- finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů (14. platová
třída);
- předpokládaný vznik pracovního poměru říjen/listopad 2022.
Požadované přílohy od uchazeče k výběrovému řízení:
− strukturovaný životopis;
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Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-24195/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se
stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve
správních úřadech.

−
−
−

motivační dopis;
kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
kopie dokladu o znalosti cizího jazyka.

Nedoložení výše požadovaných dokumentů je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Bližší informace poskytne Dr. Ing. Marie Zezůlková, e-mail: Marie.Zezulkova@mmr.cz, tel: 224 864 181.

Strukturovaný životopis, motivační dopis v češtině, doklad o dosaženém vzdělání a doklad o znalosti
anglického jazyka zasílejte do 18. září 2022 na e-mail: zamestnani@mmr.cz (do předmětu uveďte
„Metodik/metodička ITI“) nebo na adresu:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Personální odbor
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1

Upozornění:
Zasláním životopisu a výše uvedených příloh uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se
zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
pro účely příslušného výběrového řízení.
Uchazeč zároveň zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani
profesních vazeb, které by při výkonu činností na pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

