
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 
 

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. 
 

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

 
 

Předpokládaný nástup 1. 9. 2019 
 
Pracovní náplň 
 

1. Mapování vývoje inovačního prostředí Jihočeského kraje a fungování regionálního inovačního 
systému (sběr a zpracování dostupných sekundárních statistických dat, doplnění chybějících 
údajů primárními daty – návrh a realizace terénního šetření); 

2. Vyhodnocení výstupů a dopadů realizovaných regionálních intervencí v rámci implementace 
jihočeské RIS3 (sledování a průběžné vyhodnocování); 

3. Zpracování dílčích tematicky zaměřených analýz a mapování dodatečných potřeb kraje, aby 
bylo možné identifikovat a daty podložit nové potřeby regionu v oblasti vertikální i 
horizontální specializace; 

4. Tvorba a aktualizace interní databáze regionálních dat; 
5. Informační servis pro RIS3 výkonnou jednotku a partnery, monitoring relevantních informací 

souvisejících s RIS3; 
6. Příprava metodiky a podkladů pro externí zadání; 
7. Odborná spolupráce s RIS3 manažerem a celým RIS3 týmem; 
8. Vzdělávání. 

 

Požadujeme 
1. VŠ + 5 let relevantní praxe nebo SŠ + 10 let relevantní praxe 
2. Schopnost samostatného komplexního řešení zadaných úkolů 
3. Aktivní znalost anglického jazyka slovem i písmem (tvorba analytických podkladů z analýz 

v anglickém jazyce – nakoupené výstupy strategických odvětví JčK)  
4. Schopnost zpracování dílčích ekonomických analýz  
5. Zkušenosti s organizací terénního šetření včetně tvorby dotazníku 
6. Schopnost práce se stávajícími databázemi a tvorba nové 
7. Znalost fungování regionálních samospráv v oblastech regionálního rozvoje. Znalost 

aktuálních technologických a společenských trendů.  
8. 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 

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

10. Přehled o výzkumných kapacitách v kraji a jejich odborném zaměření. 
11. Schopnost identifikovat potřeby a problémy inovačních hráčů v kraji. 



12. Schopnost navrhnout 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). 

13. Flexibilita, ochota k dalšímu vzdělávání 
 

 
Nabízíme 

1.  Práci na Dohodu o pracovní činnosti na dobu určitou  po dobu trvání projektu Smart  
Akcelerátor 2 v Jihočeském kraji, tj. do 31.12.2022 (pracovní úvazek ve výši 0,5 plného úvazku)  
2.  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 26.8.2019 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: 19.8.2019 
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Mg r. Fran tišek Mlčák
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