
Služební místa FM 2822, FM 2829 a FM 2921

Máte zkušenosti v oblasti stavebnictví? 
Pak hledáme Vás! 

Hledáme člověka se vzděláním či zkušenostmi v oblasti 
stavebnictví, kontroly a realizace staveb, se zájmem o technickou 

stránku věci s přesahem do kontroly.
Auditor/auditorka ESIF v Auditním orgánu

 Místo výkonu služby v centru Prahy 
 Služební poměr na dobu neurčitou (13. platová třída)
 Termín pro podávání přihlášek do 31. března 2023
 Předpokládaný termín nástupu je květen až červen 2023

Co bude Vaše práce?
Náplní činnosti je výkon auditů v oblasti čerpání ESI Fondů v České republice z pozice člena nebo 
vedoucího auditorského týmu. Stěžejními oblastmi agendy na této pozici jsou projekty 
podpořené v rámci operačního programu v gesci oddělení Audit OP D, tj. zaměřené na projekty 
OP Doprava, což obsahuje zejména kontroly dopravních staveb . Součástí práce je účast na 
jednáních Auditního orgánu na vnitrostátní úrovni, přípradně lektorská prezentační činnost 
v oblasti spadající do působnosti Auditního orgánu. Budete spolupracovat při naplňování auditní 
strategie, poskytování podkladů pro zpracování ročního a střednědobého plánu auditní činnosti 
a provádět analytickou činnost. 

Co Vám můžeme nabídnout?
V našem týmu auditorů rádi zajistíme potřebnou adaptaci a zaškolení do problematiky auditů 
v oblasti finanční podpory z EU, zejména se zaměřením na audity OP D. Máme k dispozici 
komplexní školící projekt pro ucelené vzdělávání zaměstnanců implementační struktury ESIF.

 25 dní dovolené, 5 dní indispozičního volna a až 5 dní studijního volna ročně
 Možnost práce z domova s pružnou služební dobou
 Čerpání individuálních příspěvků z FKSP a víceúčelová karta MultiSport
 Možnost umístění dítěte v dětské skupině
 Platový tarif až 45 420 Kč dle započitatelné praxe1

 Možnost stravování v budově ministerstva nebo stravenkový paušál

Co je na pozici potřeba?
 Vynikající manažerské, komunikační a organizační dovednosti
 Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu 
 Trestní bezúhonnost

Vítáme
 Praxi nebo vzdělání v oblasti stavebnictví, kontroly a realizace staveb 

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.

https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/kariera/volna-mista-mf/auditor-auditorka-specialista-technik-st-50620

