
Služební místo FM 3108

*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 a k tomu osobní příplatek a odměny 
v závislosti na schopnostech, dovednostech a výkonu

 Máte zájem zvýšit kvalitu veřejné správy v České republice 
a spolurozhodovat o tom, jak bude náš stát nakládat s veřejnými 

prostředky, rádi vymýšlíte nové postupy a prosazujete své myšlenky 
v praxi? Pokud ano, pak hledáme právě Vás!

Metodický pracovník Centrální harmonizační jednotky

 Místo výkonu služby na Praze 1 – Lazarská
 Služební poměr na dobu neurčitou (14. platová třída)
 Termín pro podávání přihlášek do 28. března 2023
 Předpokládaný termín nástupu je květen až červen 2023

Co bude Vaše práce?

Na této pozici budete analyzovat a navrhovat postupy, které v sobě zahrnují moderní metody řízení 
veřejné správy, pomáhat organizacím veřejné správy s řízením a kontrolou veřejných prostředků. Dále 
budete zavádět moderní prvky řízení a kontroly do organizací veřejné správy v rámci ministerstva 
financí, zejména v oblasti řízení rizik a také se budete podílet na řízení rizik Ministerstva financí. 
Budete dohlížet nad dodržováním právních předpisů České republiky a EU v oblasti výkonu kontroly. 
Také budete zpracovávat stanoviska a připomínky k návrhům právních předpisů České republiky 
a EU v oblasti finančního řízení a kontroly a podílet se na utváření pravidel využívání evropských 
prostředků v České republice. Čeká Vás spolupráce s ostatními orgány veřejné správy, vysokými 
školami a dalšími organizacemi v oblasti řízení a kontroly veřejných prostředků, budete se podílet 
na tvorbě vzdělávacích programů pracovníků veřejné správy a školit a vzdělávat zaměstnance orgánů 
veřejné správy v moderních přístupech k řízení a kontrole veřejných prostředků.

Co Vám můžeme nabídnout?

 25 dní dovolené a 5 dní indispozičního volna ročně
 Možnost práce z domova 4 dny v měsíci a pružnou služební dobu
 Až 5 dní studijního volna ročně
 Příspěvek na volnočasové aktivity z FKSP ve výši až 12 000 Kč/rok
 Možnost využití Multisport karty
 Adaptační proces pro nové zaměstnance
 Možnost umístění dítěte v dětské skupině
 Příspěvek na stravování – stravenkový paušál
 Základní platový tarif až 51 530 Kč*, navíc osobní příplatek a odměny dle výkonu

Co je na pozici potřeba?

 Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 Trestní bezúhonnost 
 Zájem o veřejné finance, jejich řízení a kontrolu
 Samostatnost, pečlivost, rozhodnost, zodpovědnost
 Komunikační a organizační dovednosti

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

https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/kariera/volna-mista-mf/metodicky-pracovnik-centralni-harmonizac-50580

