
Ministerstvo kultury 
 

 

 
Ministerstvo kultury 
Maltézské nám. 471/1 
118 00 Praha 1 

                                                           V Praze dne 27. září 2022 
              Č. j.: MK 55589/2022 ORLZ 

 
 
 

hledá vhodné kandidáty na pozici 

REFERENT/KA  

Hledáme analytickou, systémovou, otevřenou, komunikativní a pečlivou kolegyni/kolegu, 
která/ý by chtěl/a posílit náš tým v Praze. 

Náplň práce: 
 

• Zpracování podkladů ve formě přehledných analytických výstupů; 

• tvorba statistik, řešerší a nejrůznějších přehledů; 

• příprava a posuzování pracovních materiálů a částečně i tvorba koncepcí; 

• koordinuje zpracování odborných stanovisek s důrazem na výběr nejvhodnějšího 
řešení; 

• podílí se na nastavování inovativních procesů a postupů. 
 
 

Požadujeme: 
 

• VŠ vzdělání (v magisterském stupni); 

• velmi dobré analytické, komunikační, prezentační, inovační a organizační schopnosti; 

• logické myšlení; 

• multitasking; 

• velmi dobrou znalost práce na PC s důrazem na Excel, dále Word, Power Point, 
Outlook) 

• spolehlivost, samostatnost a pečlivost; 

• trestní bezúhonnost; 

 
Další informace: 
 

- Nástup: dle domluvy 
- Místo výkonu práce: Praha 1, Maltézské nám. 1 
- Platové zařazení dle Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních 

zaměstnanců (13. platová třída) ve znění pozdějších předpisů. 
- zaměstnanecké benefity: 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna, stravenkový 

paušál, příspěvek z Fondu kulturních a sociálních potřeb, pružná pracovní doba, atd. 

 
 
 



 
Požadované dokumenty k výběrovému řízení: 
 

• strukturovaný životopis 

• motivační dopis 

 
Posuzovány budou dokumenty zaslané: 
 
- na adresu Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 471/1, 118 00 Praha 1  

- rovněž osobně podané na podatelnu Ministerstva kultury na výše uvedené adrese 

- v elektronické podobě na adresu: gabriela.bukorova@mkcr.cz 

- prostřednictvím datové schránky ID 8spaaur 

 

Výběrové řízení je dvoukolové. 

 
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující požadované dokumenty musí být označena slovy: 
„REFERENT/KA“ Nedoložení výše požadovaných dokumentů je považováno za nesplnění 
formálních požadavků a může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení. 
 
Nebudeme-li Vás kontaktovat do tří týdnů od přijetí Vašich podkladů, byla ve výběrového 
řízení dána přednost jinému kandidátovi. 
 
 
Ministerstvo kultury podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a 
pracovních míst. 
 

Poučení: Zasláním životopisu uchazeč/ka souhlasí se zpracováním a uchováním osobních údajů a 
potvrzuje, že je seznámen/a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle 
nařízení GDPR a Zákona o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Uchazeč/ka zasláním životopisu do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom/a osobních 
ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet 
zájmu. Ministerstvo kultury si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného 
kandidáta. 
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