
 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 
 

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. 
 

Pracovní pozice – RIS3 developer pro energetiku v projektu Smart akcelerátor + I v Jihočeském 

kraji (CZ.02.01.02/00/22_009/0002822) 
 

 
Předpokládaný nástup 1. 1. 2023 

Hlavními oblastmi, kterými se bude RIS3 developer zabývat, budou strategická témata týkající se 
oblasti energetiky. Může se jednat o témata jako energetické úspory, technologie pro výrobu a 
ukládání energie, komunitní energetika, sector coupling apod. Rozvoj tohoto tématu bude probíhat 
v úzké spolupráci a vzájemné synergii se záměry Jihočeského kraje (např. plnění cílů energetické 
koncepce kraje, rozvoj konceptu Jihočeský jaderný park atd.). 

Náplň práce 

- příprava a aktualizace Akčního plánu krajské RIS3 strategie;  
- identifikace strategických intervencí/projektů a jejich zařazení do Akčního plánu RIS3 (AP);  
- vytváření podmínek pro přípravu a realizaci strategických projektů AP; 
- organizace a facilitace jednání klíčových partnerů pro realizaci konkrétní strategické intervence a 

projektů AP; 
- rozpracování (development) projektových záměrů od základních návrhů do projektových fiší; 
- spolupráce na přípravě a realizaci aktivity Asistence a metodická podpora žadatelů o voucher;  
- příprava projektových žádostí do programů podpory, pokud se bude jednat o projekty, kde 

žadatelem je kraj nebo výkonná jednotka SA+I;  
- odborná spolupráce s RIS3 manažerem při komunikaci s partnery o připravovaných a 

realizovaných strategických intervencích/projektech;  
- účast na relevantních vzdělávacích aktivitách; 
- spolupráce s administrativním týmem a Krajským RIS3 koordinátorem při zpracování zpráv o 

realizaci projektu, žádostí o platbu a žádostí o změnu; 
- organizování tematicky zaměřených workshopů, seminářů, kulatých stolů apod; 
- propojování vhodných partnerů při přípravě a realizaci strategických intervencí/projektů; 
- týmová spolupráce na všech aktivitách projektu včetně asistence a pilotního ověření 
- spolupráce s marketingovým manažerem a marketingovým/PR specialistou při implementaci 

marketingové strategie a realizaci konkrétních marketingových aktivit 

Vzdělání: VŠ + 5 let relevantní praxe nebo SŠ + 10 let relevantní praxe 

Odborné:  

- 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; 

- znalost fungování regionálních samospráv v oblastech regionálního rozvoje; 
- znalost inovačního profilu kraje a inovačních firem; 
- základní povědomí o business modelech a fungování firem. 
- znalost klíčových stakeholderů v kraji a schopnost obhájit jejich výběr v souvislosti s konceptem 

inteligentní specializace;  
- přehled o výzkumných kapacitách v kraji a jejich odborném zaměření; 



- schopnost identifikovat potřeby a problémy inovačních hráčů v kraji; 
- schopnost aplikovat relevantní příklady dobré praxe z národního i mezinárodního prostředí 

v kraji; 
- znalost dotačních možností ke (spolu) financování projektů souvisejících s realizací RIS3 strategie 

v kraji.  
- znalost strategických témat týkající se oblasti energetiky; 
- schopnost realizovat aktivní poradenskou, metodickou a osvětovou činnost v oblasti energetiky 

pro municipality; 
- dovednost prezentace dostupných technologií, ukázek best practice; 
- znalost energetického managementu; 

Obecné: jazyková způsobilost v českém jazyce, jazyková způsobilost v anglickém jazyce (úroveň min 

B1), ekonomické a právní povědomí.  

Ostatní: koncepční myšlení, schopnost efektivního řízení týmu, schopnost otevřené, objektivní a 

zdvořilé komunikace, schopnost, samostatnost, spolehlivost, organizační a prezentační schopnosti, 

časová flexibilita, řidičský průkaz sk. B výhodou. 

Nabízíme 
1.  Práci na Dohodu o pracovní činnosti na dobu určitou po dobu trvání projektu Smart  
Akcelerátor + I v Jihočeském kraji, tj. od 1.1.2023 do 31.12.2026 (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 11.11.2022 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: 26.10.2022 
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