
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 
 

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. 
 

Pracovní pozice – RIS3 manažer v projektu Smart akcelerátor 2 v Jihočeském kraji 
(CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013082) 

 
 

Předpokládaný nástup 1. 1. 2020 

 
Požadavky na uchazeče 
VŠ + 5 let relevantní praxe 
Odborné kompetence: projektové řízené, strategické řízení regionálního rozvoje, Risk management 
Odborné kompetence specifické:  

1. Znalost fungování regionálních samospráv v oblastech regionálního rozvoje. Znalost aktuálních 
technologických a společenských trendů s důrazem na chytrá řešení a jejich zavádění, zkušenost 
s implementací inovačních nástrojů a  tvorba/převzetí nových.  

2. Znalost národní RIS3 strategie a krajské RIS3 strategie a schopnost vysvětlit jejich cíle a dílčí aktivity, 
znalost teoretického konceptu a východisek inteligentní specializace a jejich souvislostí v regionálním 
rozvoji, znalost krajských a národních domén specializace, schopnost vysvětlit jejich složení a význam a 
navrhnout postupy jejich dalšího profilování a validace 

3. Znalost klíčových stakeholderů v kraji a schopnost obhájit jejich výběr v souvislosti s konceptem 
inteligentní specializace.  

4. Přehled o výzkumných kapacitách v kraji a jejich odborném zaměření. 
5. Schopnost identifikovat potřeby a problémy inovačních hráčů v kraji. 
6. Schopnost navrhnout a řídit aktualizace krajské RIS3, včetně zajištění potřebných analýz. Schopnost 

navrhnout akční plány související s realizací RIS3 strategie v kraji a vytvořit systém jejich naplňování a 
kontroly (monitoring a evaluace). 

7. Schopnost aplikovat relevantní příklady dobré praxe z národního i mezinárodního prostředí v kraji. 
8. Znalost dotačních možností ke (spolu) financování projektů souvisejících s realizací RIS3 strategie v 

kraji.  
Obecné kompetence: jazyková způsobilost v českém jazyce, anglickém jazyce (úroveň min B1), ekonomické 
povědomí, právní povědomí. 
Měkké kompetence: Koncepční myšlení, samostatnost, výkonnost, vedení lidí, řešení problémů, efektivní 
komunikace, orientace v regionální inovační struktuře. 
 
Hlavní pracovní činnosti jsou následující:  
Řízení projektu Smart akcelerátoru 2 v Jihočeském kraji (SA2) při realizaci RIS3 strategie v kraji;  

Řízení výkonné jednotky SA2 v kraji včetně personálního rozvoje členů týmu výkonné jednotky Zpracování 
podkladů a přímých vstupů pro Zprávy krajské RIS3 strategie a Zprávy o postupu realizace a součinnost s 
Krajským RIS3 koordinátorem při jejich přípravě;  

Komunikace a spolupráce s Krajským RIS3 koordinátorem při realizaci monitoringu a vyhodnocování efektů 
realizovaných intervencí RIS 3 strategie na krajské úrovni a při zajištění dotačního managementu SA2;  

Komunikace s partnery k rozvoji inovačního prostředí v kraji;  

Koordinace a podpora činnosti inovačních platforem v kraji;  

Koordinace a podpora činnosti Krajské komise pro inovace;  

Vyhledávání a využití příležitostí k mezinárodní spolupráci s partnery ve prospěch realizace RIS3 strategie v 
kraji;  

Účast na relevantních jednáních organizovaných Národním RIS3 manažerem na vyzvání Národního RIS3 
manažera;  

Účast na relevantních vzdělávacích aktivitách v gesci Národního RIS3 manažera;  

Spolupráce s krajskými RIS3 manažery výkonných jednotek SA2 v dalších krajích.  
 

 



Nabízíme: 

 Práci na dobu určitou od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022, úvazek 0,7.  
 Vysoké finanční ohodnocení. 
 Příspěvek na stravování. 
 5 týdnů dovolené. 
 Možnost dalšího vzdělávání.  

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu: 
Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., U Zimního stadionu 1952/2. 370 01 České Budějovice 

nebo e-mailem na adresu reditel@jvtp.cz nejpozději do 22. 11. 2019 do 12:00 hod. 

 

Náležitosti přihlášky: 
Životopis dle vzoru https://europass.cedefop.europa.eu/editors/cs/cv/compose 

Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.   

 

Datum vyhlášení: 5. 11. 2019 
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