
Služební místo FM 3756

Zajímáte se o problematiku kontroly hospodaření ve veřejné správě? 
Pak hledáme právě Vás!

Kontrolor/kontrolorka VSK

 Místo výkonu služby na praze 8 - Libeň 
 Služební poměr na dobu neurčitou (14. platová třída)
 Termín pro podávání přihlášek do 5. dubna 2023
 Předpokládaný termín nástupu je květen až červen 2023

Co bude Vaše práce?
Náplň inzerované pozice v té nejsložitější činnosti spočívá v tvorbě dlouhodobé koncepce, 
koordinace a metodickém usměrňování systému finanční kontroly u státních organizací, včetně 
tvorby návrhů celostátních systémových opatření pro zkvalitnění řízení a finanční kontroly 
finančních prostředků poskytovaných z veřejných zdrojů v celé veřejné správě České republiky 
jako celku.

Konkrétně se nový kolega/kolegyně zaměří na zpracování plánů kontrolní činnosti pro oblast 
veřejnosprávní kontroly s celorepublikovou působností a také zajištění přímého výkonu 
následné veřejnosprávní kontroly, tj. externí kontroly s prvky procesního auditu, zaměřené 
na správné (tj. zákonné, účelné, efektivní a hospodárné) nakládání s prostředky státního 
rozpočtu u různých typů státních subjektů. 

Náplní činnosti je i zpracování souhrnných kontrolních výstupů a podkladů pro roční zprávu 
o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě a přispění svými poznatky z kontrolní činnosti 
ke kultivaci řídících a kontrolních mechanismů spojených s řízením veřejných financí. 

Co Vám můžeme nabídnout?
 25 dní dovolené, 5 dní indispozičního volna a až 5 dní studijního volna ročně
 Možnost práce z domova až 4 dny v měsíci a pružnou služební dobu
 Čerpání individuálních příspěvků z FKSP a víceúčelová karta MultiSport
 Možnost umístění dítěte v dětské skupině
 Platový tarif až 51 530 Kč dle započitatelné praxe1

 Možnost stravování v budově ministerstva nebo stravenkový paušál

Co je na pozici potřeba?
 Vynikající organizační a komunikační dovednosti
 Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu 
 Samostatnost, pečlivost, rozhodnost, zodpovědnost
 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.

https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/kariera/volna-mista-mf/%20kontrolor-kontrolorka-v-oddeleni-verejno-50622

