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Volné pracovní místo v Ministerstvu zdravotnictví 
 

Projektový manažer/projektová manažerka v oddělení práv pacientů 
 

Ministerstvo zdravotnictví v rámci realizace projektu Pacientský hub, který je financován  
z Fondů EHP 2014-2021, hledá do realizačního týmu projektového manažera/projektovou 
manažerku. Hlavním cílem projektu Pacientský hub je posílení a podpora profesionalizace 
pacientských organizací, aby byly rovnocenným partnerem ostatním aktérům ve zdravotnictví. 
Jedná se především o jejich vzdělávání (prezenční a online), podporu síťování a navazování 
nových partnerství i mimo oblast neziskových organizací ve zdravotnictví. Jedná se  
o inovativní projekt s prostorem pro hledání nových přístupů.  Více o projektu na 
www.pacientskyhub.cz  

 
Stručná charakteristika vykonávaných činností: 

• komplexní vedení a řízení projektu a projektového týmu (6 osob),  

• posílení a podpora profesionalizace pacientských organizací,  

• zpracování průběžných zpráv a závěrečné zprávy k projektu, 

• průběžné sledování a vyhodnocování cílů a výsledků projektu, 

• dohled nad čerpáním rozpočtu, 

• zodpovědnost za koncepční a provozní fungování hubu, 

• organizování a realizace akcí, 

• dohled nad programovou náplní a webovým portálem Pacientského hubu 

• personální management projektu. 
 

 Požadujeme: 

• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, 

• prokazatelné zkušenosti v oboru projektového řízení,  

• velmi dobré zkušenosti s finančním řízením vč. mzdového účetnictví,  

• zkušenosti s vedením týmu,  

• dobré organizační schopnosti, 

• skvělý time-management,  

• dobré komunikační schopnosti, 

• schopnost samostatné práce, 

• schopnost rychlé orientace v nové problematice a ochota učit se novým věcem, 

• znalost neziskového sektoru a základní orientace v systému zdravotnictví výhodou. 
 
 

 
 Nabízíme: 

• pracovní poměr na dobu určitou do 31. prosinec 2023,  

• plný pracovní úvazek, 

• platové zařazení ve 13. platové třídě (dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě), 

• osobní ohodnocení odpovídající dosahovaným výsledkům, 

• 25 dní dovolené, 5 dní indispozičního volna, 

• příspěvek na stravování (stravenky nebo platební karta), 

• širokou nabídku benefitů (cafeterie), 

• pružná pracovní doba, možnost home office, 

• odborná knihovna v budově MZ (možnost zapůjčení odborné literatury). 
 
 
Místo výkonu práce: U Vršovického nádraží 30, Praha 10 - Vršovice 
 

http://www.pacientskyhub.cz/
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Termín nástupu: 1. 12. 2021 
 
Nabídky se strukturovaným životopisem a motivačním dopisem zasílejte nejpozději  
do 20. října 2021 na e-mail: opp@mzcr.cz a vera.votypkova@mzcr.cz 
 
Ministerstvo zdravotnictví si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, změnit jeho podmínky, 
případně nevybrat žádného uchazeče. 
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