hledá kandidáta / kandidátku na pozici:

REFERENT
REFERENT/REFERENTKA
ENT/REFERENTKA VEŘEJNÝCH
EŘEJNÝCH ZAKÁZE
ZAKÁZEK
Charakteristika:


správa procesu zadávání veřejných zakázek ve spolupráci s právním oddělením



příprava zadávacích dokumentací ve spolupráci s odbornými řešiteli



vedení evidence požadavků k zadání do výběrových řízení



obsluha elektronického nástroje zadávání



zodpovězení dodatečných dotazů ve spolupráci s odbornými řešiteli a právním oddělením



správa nabídek



příprava podkladů pro komisi pro otevírání a hodnocení nabídek



příprava rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele



vypořádání se s námitkami ve spolupráci s právním oddělením

Požadované dovednosti:









orientace v oblasti veřejných zakázek a znalost zákona o veřejných zakázkách výhodou
znalost problematiky zadávání zakázek v prostředí dotačních programů výhodou
schopnost technického uvažování výhodou
schopnost samostatného rozhodování i týmové práce
schopnost vysokého pracovního nasazení
výborné koordinační a organizační schopnosti
zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost
velmi dobrá znalost MS Office

Požadované vzdělání a praxe:


SŠ s maturitou nebo VŠ

Pracovní
Pracovní poměr:


100% úvazek



pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou na 1 rok v návaznosti na vnitřní předpisy, další
prodloužení pracovní smlouvy je na dohodě zaměstnance a zaměstnavatele

Termín nástupu:
 březen , příp. dle dohody

Mzdové zařazení:
 mzdová třída 10. podle vnitřního mzdového předpisu
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Pracovní podmínky, mzdové zařazení a odměňování se řídí Pracovním řádem, Vnitřním mzdovým předpisem
Technické univerzity v Liberci a zákoníkem práce.

Nabízíme:
 nástupní zaškolení včetně trvalého vzdělávání v oblasti problematiky veřejných zakázek
 zajímavou, zodpovědnou a tvůrčí práci v mladém týmu
 příjemné pracovní prostředí
 závodní stravování
 5 týdnů dovolené
 možnost hlídání dětí
 možnost ubytování v zaměstnanecké ubytovně
 příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění
 jazykové kurzy

Strukturovaný
Strukturovaný životopis zašlete e-mailem:
Kontaktní osoba:
e-mail:

Ing. Alena Šírková, Oddělení organizační a personální
volnamista@tul.cz

V prvním kole posoudíme doručené životopisy, ve druhém kole pozveme vybrané uchazeče k osobnímu
pohovoru. O výsledku budeme všechny uchazeče informovat nejpozději po ukončení výběrového řízení.
29..02.
02.2012
Volné místo je od 29
2012 zveřejněno na úřední desce Technické univerzity v Liberci (viz:
http://www.tul.cz/urednideska/uredni-deska-tul/vyberova-rizeni-volna-mista_107) a na portálu MPSV
(viz: http://portal.mpsv.cz/sz).
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