
Máte vynikající manažerské dovednosti
a chtěli byste se podílet na řízení Ministerstva financí?

Státní tajemník/Státní tajemnice v Ministerstvu financí

 Místo výkonu služby na Praze 1 – blízko Malostranského náměstí
 Služební poměr na dobu neurčitou (16. platová třída)
 Termín pro podávání přihlášek do 24. března 2023
 Předpokládaný termín nástupu je 15. dubna 2023

Co bude Vaše práce?

Státní tajemník, který má postavení vrchního ředitele sekce, je služebním orgánem a řídí činnosti 
související se zajišťováním organizačních věcí služby, správy služebních vztahů a odměňování 
státních zaměstnanců. Plní úkoly související s pracovněprávními vztahy zaměstnanců. 
Zabezpečuje kolektivní jednání a kolektivní vyjednávání. Zajišťuje agendu spojenou s péčí 
o zaměstnance a vykonává rovněž působnost nadřízeného služebního úřadu vůči GFŘ a FAÚ.

Co Vám můžeme nabídnout?
 Pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené a 5 dní indispozičního volna
 Až 5 dnů služebního volna ke studijním účelům
 Víceúčelová karta MultiSport, a to i pro rodinné příslušníky
 Platový tarif až 68 200 Kč dle započitatelné praxe1

 Příplatek za vedení ve výši od 27 280 Kč do 34 100 Kč
 Osobní příplatek ve výši od 6 820 Kč do 34 100 Kč

Co je na pozici potřeba?
 Vynikající manažerské, komunikační a organizační dovednosti
 Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 Způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi ve stupni utajení Důvěrné (pokud 

žadatel nedisponuje příslušným dokladem, tak bude akceptováno, pokud žadatel doloží, 
že podal žádost o vydání osvědčení fyzické osoby příslušného stupně utajení nejpozději 
před vydáním rozhodnutí o přijetí žadatele do služebního poměru a jmenování 
na služební místo představeného)

 Trestní bezúhonnost

Zaujala Vás nabídka? Podrobné informace o pozici, požadavcích a vykonávané činnosti naleznete 
ZDE

1 V závislosti na počtu let praxe v souladu s přílohou č. 2 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
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