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ČVUT v Praze, Fakulta informačních technologií přijme ekonomicko – 

administrativní/ho pracovníka/pracovnici pro Katedru informační 

bezpečnosti 

 

 

Pro Katedru informační bezpečnosti (do 20 zaměstnanců) přijmeme ekonomicko – 

administrativní/ho pracovníka/pracovnici. 

 

 

Kvalifikační předpoklady: 

 

• VŠ nebo SŠ vzdělání, ideálně ekonomického směru,  

• praxe na pracovní pozici administrativního charakteru minimálně 3 roky,  

• aktivní velmi dobrá znalost ČJ (výborný psaný i mluvený projev, úroveň rodilého 

mluvčího),   

• aktivní dobrá znalost AJ (dobrý psaný i mluvený projev),   

• dobrá uživatelská znalost práce na PC (MS Office, zejména Word, Excel, MS Teams),  

• orientace v administraci projektů a grantů, tvorba rozpočtů pro malé týmy (do 10 lidí),   

• příjemné a kultivované vystupování,  

• vstřícnost, spolehlivost, schopnost vyhledávat a podávat přesné informace,   

• samostatný, aktivní, systematický a pečlivý přístup k práci, administrativní zdatnost,   

• schopnost práce v časovém tlaku,  

• organizační a komunikační schopnosti, ochota učit se novým věcem,   

• znalost systémů ČVUT (AEDO, iFIS, EZOP) výhodou,  

• znalost implementace finanční kontroly ve veřejnoprávní instituci výhodou.  

 

Pracovní náplň: 

 

• administrativní a ekonomická agenda katedry, agenda projektů, 

• sledování čerpání rozpočtu katedry a projektů, příprava podkladů pro vedoucího, 

• administrace agendy služebních cest (kompletní organizační zajištění tuzemských a 

zahraničních služebních cest, komunikace s účastníky, administrativou fakulty, 

ubytovacími zařízeními, přepravci a prodejci letenek / jízdenek a dalšími společnostmi 

či zařízeními),  

• administrace agendy objednávek a nákupů (objednávání zboží a služeb, spolupráce 

s fakultním administrátorem veřejných zakázek, provádění a dokumentování průzkumu 
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trhu, zabezpečení dokladů a podkladů pro ekonomické oddělení a finanční účtárnu, 

zohlednění specifik jednotlivých projektů, 

• spolupráce s vedoucím katedry při přípravě projektových žádostí, 

• agenda hostů katedry a administrace příkazních smluv, 

• administrativní podpora agendy vedoucího katedry, 

• spolupráce s dalšími odděleními fakulty,  

• agenda spojená s organizací státních závěrečných zkoušek a výukou. 

 

Nabízíme: 

 

• moderní, přátelské a stabilní pracovní prostředí v kampusu Dejvice, 

• 6 týdnů dovolené, 

• příspěvek na stravování, 

• možnost po dohodě pracovat z domova (max. 4 dny v měsíci), 

• odměňování dle vnitřního mzdového předpisu ČVUT a pravidelné odměny, 

• stabilní zázemí prestižní univerzity, 

• práci na poloviční pracovní úvazek, 

• zaměstnanecké benefity jako je například univerzitní školka a škola, či možnost 

využívat sportovní a rekreační zařízení ČVUT, 

• vzdělávací kurzy. 

 

Termín nástupu dle dohody. 

 

Pro výběrové řízení bude Fakulta informačních technologií zpracovávat uchazeči poskytnuté 

(či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně 

osobních údajů (EU) 2016/679. 

 

Pokud Vás naše nabídka zaujala a splňujete požadavky uvedené výše, prosím, zašlete svůj 

strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe na e-mail petra.sukova@fit.cvut.cz. Do 

předmětu e-mailu, prosím, uvádějte „Výběrové řízení ekonomicko – administrativní 

pracovník/pracovnice KIB“. Termín pro přijetí přihlášky je do 21. dubna 2023. 

 

Vybraní zájemci budou pozváni na osobní pohovor. 

 

V případě, že Vás nebudeme do 14 dní kontaktovat, nezařadili jsme Vás do výběrového řízení. 

Děkujeme za pochopení. 
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