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          č.j. 0013/23/37930/Šol 
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze hledá pracovníka/pracovnici  
na obsazení pozice  
 

Vedoucí Ekonomicko-provozního oddělení 
 
Náplň práce: 

• řízení a kontrola rutinních agend Ekonomicko-provozního oddělení, 
• nastavování pracovních postupů v rámci zefektivnění práce nebo v návaznosti na změny legislativy, 

metodické vedení zaměstnanců ekonomického oddělení, koordinace správců rozpočtů v rámci institutu, 
• vedení rozpočtu, kontrola plnění a dohled nad čerpáním rozpočtu, 
• schvalování účetních operací, 
• příprava podkladů pro zpracování měsíční a roční závěrky, 
• poskytování poradenství a podpory vedoucím nákladových středisek a správcům rozpočtů  

ve věcech ekonomických. 
 

Požadujeme: 
• SŠ/VŠ vzdělání, přednostně ekonomického směru, praxe v oboru min. 5 let, 
• dobrá uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Word, Excel), 
• orientace v účetnictví a daních, 
• zkušenosti s řízením pracovního kolektivu, 
• organizační schopnosti, komunikační dovednosti, 
• pečlivost, spolehlivost a systematický přístup. 

 
Výhodou pro Vás bude: 

• znalost vysokoškolského prostředí, 
• znalost účetního programu iFIS. 
 

Nabízíme:  
• plný pracovní úvazek, 
• zajímavou práci v inspirujícím akademickém prostředí, 
• příležitost k profesnímu růstu, 
• příjemné pracovní prostředí v novém moderním vědecko-výzkumném ústavu, v blízkosti stanice metra 

Dejvická, 
• 6 týdnů dovolené, 
• příspěvek zaměstnavatele na stravování a moderní menzu přímo v budově, 
• finanční ohodnocení odpovídající významnosti pracovní pozice (50 000 – 60 000 Kč), 
• společné firemní akce a aktivity. 
 

Nástup: 1. 5. 2023 nebo dle dohody. 

Adresa pracoviště: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6, Dejvice 

Nabídky s profesním životopisem a motivačním dopisem prosím zasílejte e-mailem na adresu hr@ciirc.cvut.cz. 

Uchazeči, kteří budou vybráni k osobnímu pohovoru, budou telefonicky nebo písemně informováni. Zasláním 
svého životopisu souhlasíte, se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely vedení evidence uchazečů o 
zaměstnání v souladu s příslušnými právními předpisy. 
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