
ŘEDITEL VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.  

Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně 
 

vyhlašuje výběrové řízení na pozici 
 

VEDOUCÍ ODBORU HOSPODÁŘSKO-SPRÁVNÍHO 

 

Klíčové činnosti: 

 koordinace ekonomických a provozních činností odboru, aktivní podpora všestranného 

rozvoje a ekonomické stability výzkumné instituce 

 dohled nad agendami podřízených útvarů (ekonomická, personální, provozně-správní a 

informační), odpovědnost za vysokou kvalitu servisních činností podřízených útvarů  

 efektivní ekonomické řízení s ohledem na potřeby výzkumné instituce 

 plánování a rozvoj infrastruktury sídla a poboček instituce 

 řízení a koordinace investičních záměrů 

 dohled nad hospodárným nakládáním s majetkem 

 podpora správy a rozvoje informačních a komunikačních technologií, rozvoj ekonomických 

informačních systémů 

 komunikace požadavků a zajišťování potřeb dalších organizačních útvarů v rámci přidělené 

agendy, efektivní komunikace provozních informací uvnitř i vně ústavu 

 

Profil vhodného uchazeče: 

 vysokoškolské vzdělání nejlépe technického zaměření, popř.  management nebo ekonomika 

 min. 5 let zkušenost s řízením většího kolektivu / útvaru, samostatnost, rozhodnost 

 dobrá orientace v ekonomických záležitostech týkajících se provozu podniku 

 orientace v oblasti veřejných zakázek 

 praxe v řízení příp. v realizaci investičních a/nebo stavebních činností 

 organizační, plánovací a řídící schopnosti, vyspělé komunikační dovednosti  

 výhodou orientace v oblasti informačních a komunikačních technologií 

 

Nabízíme: 

 mzdové ohodnocení odpovídající významu pozice 

 zajímavou a různorodou práci v prostředí výzkumu 

 perspektivní zaměstnání ve stabilní veřejné výzkumné instituci 

 zaměstnanecké výhody (týden dovolené navíc, 3 dny osobního volna, pružná pracovní doba, 

příspěvek na penzijní připojištění a na stravování)  

 

 

 

Nástup možný ihned.  

 



Náležitosti přihlášky do výběrového řízení: 

 profesní životopis 

 motivační dopis 

 kopie dokladu o vzdělání (o předložení originálu diplomu můžete být požádán komisí  

při výběrovém pohovoru) 

 

Způsob podání přihlášky do výběrového řízení:  

Dokumenty v zalepené obálce výrazně označené v levém horním roku textem „PŘIHLÁŠKA DO VŘ  

NA POZICI VEDOUCÍ ODBORU HOSPODÁŘSKO-SPRÁVNÍHO - NEOTEVÍRAT“  je možné odevzdat 

osobně na podatelně VÚRV, v. v. i. nebo zaslat na adresu: 

 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. 

Drnovská 507 

161 06 Praha 6 – Ruzyně 

 

Termín doručení přihlášek: 10. 6. 2021 

 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoli v jeho 

průběhu zrušit, případně ukončit bez obsazení nabízené pracovní pozice. 

 


