
Jihomoravský kraj 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 

Ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje 

vyhlašuje výběrové řízení na místo 

referenta/referentky – analytika/analytičky dat  

oddělení strategického rozvoje 

  odboru regionálního rozvoje 
s místem výkonu práce Žerotínovo nám. 449/3, Brno 

Předpoklady a   

požadavky: 
dosažené vzdělání  vysokoškolské v magisterském studijním programu nebo 

vysokoškolské v bakalářském studijním programu 
  studijní obor  nejlépe regionální geografie, regionální a územní 

rozvoj, veřejná správa 
  znalosti oboru regionálního a územního rozvoje, analýza 

statistických dat, strategické plánování a řízení, 

kohezní politika EU zpracování a realizace 

neinvestičních projektů, znalost problematiky finanční 

podpory ze strukturálních a investičních fondů EU  
  zvláštní odborná způsobilost není 

  
  praxe  vítána praxe ve veřejné správě v oblasti zpracování 

statistických dat, geografického informačního 

systému (GIS), znalost národních dotací, operačních 

programů, přípravy a realizaci projektů, regionální 

kohezní politiky EU, strategického plánování, 
projektové a dotační poradenství 

  požadované jazykové znalosti anglický jazyk 
  další požadované dovednosti • dovednost pracovat na PC (Word, Excel, PowerPoint, 

Microsoft Outlook, Internet, GIS), 

• tvůrčí pracovní schopnosti, flexibilita, kreativita, 

• znalosti o regionu (Jihomoravský kraj), 

• výborný písemný a slovní projev, 

• analytické myšlení, kreativita, 

• pracovitost, 

• schopnost týmové práce,  

• ochota se dále vzdělávat, 

• samostatnost, odpovědnost, umění jednat s lidmi 

(komunikační dovednosti), 

• vítáno řidičské oprávnění skupiny B. 

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel 

obdržel nejpozději do 22. ledna 2018. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny         

nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení personálních věcí      

a vzdělávání, Žerotínovo nám.  449/3, 601 82 Brno.  

Všechny požadavky a předpoklady musí být splněny do termínu podání přihlášky 

do výběrového řízení. 

Kontaktní pracovník – Ing. Ivo Minařík, MPA, vedoucí odboru regionálního rozvoje,         

telefon 541 651 341. 
  

Platové podmínky:  se řídí zákoníkem práce, v platném znění, a nařízením vlády o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, 

platová třída 11. 

 



Termín nástupu:  co nejdříve – dle dohody 

Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, 

místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li 

o cizího státního občana), telefonní spojení, email, datum a podpis.  

K přihlášce připojte:      

• strukturovaný profesní životopis 

• originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních 

příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; 

pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným 

prohlášením 

• originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

• vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatek k diplomu (vysvědčení nebo 

dodatek nemusí být ověřováno) 

• souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového 

řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

 

Nabízíme: stabilní zaměstnání ve veřejné správě na dobu neurčitou, pět týdnů dovolené, sick 

days, stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, Benefits Card, zaměstnanecký příspěvek 

na divadelní představení, firemní mateřskou školku, jazykové kurzy, široké možnosti dalšího 

vzdělávání, stabilní pracovní prostředí, pružná pracovní doba, příjemný pracovní kolektiv. 

 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška 

úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 

 

Upozornění pro uchazeče: Uchazeči, kteří splní požadované předpoklady stanovené v oznámení o 

výběrovém řízení, budou k účasti ve výběrovém řízení vyzváni prostřednictvím e-mailu. Požadované 

osobní materiály budou, po ukončení výběrového řízení, vráceny zpět na adresu uvedenou uchazečem 

v přihlášce k výběrovému řízení. 

 

  


