Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
Pracovní pozice – RIS3 developer strategických projektů – Průřezový všemi intervencemi
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. Vytváření podmínek pro realizaci strategických intervencí ve spolupráci s developery
v oblastech chytrá řešení pro region, digitalizace a podpora vyšší výkonnosti regionu
spadajících do působnosti RIS3 strategie a Komise Smart region jižní Čechy
2. Aktualizace akčního plánu krajské RIS3 strategie.
3. Příprava žádostí o financování projektů.
4. Komunikace se stakeholdery, zástupci firem, výzkumných organizací, samospráv.
5. Odborná spolupráce s RIS3 manažerem a celým RIS3 týmem.
6. Vzdělávání

Požadujeme
1. VŠ + 5 let relevantní praxe nebo SŠ + 10 let relevantní praxe
2. 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.
3. 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
4. Znalost klíčových stakeholderů v kraji a schopnost obhájit jejich výběr v souvislosti s
konceptem inteligentní specializace.
5. Přehled o výzkumných kapacitách v kraji a jejich odborném zaměření.
6. Schopnost identifikovat potřeby a problémy inovačních hráčů v kraji.
7. 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).
8. Schopnost aplikovat relevantní příklady dobré praxe z národního i mezinárodního prostředí v
kraji.
9. Znalost dotačních možností ke (spolu) financování projektů souvisejících s realizací RIS3
strategie v kraji.
10. Komunikační dovednosti
11. Znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B1
12. Základní povědomí o problematice IPR (ochrany duševního vlastnictví).
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 0,4 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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