Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

RIS 3 Manažer – vedoucí týmu
Hledáme vedoucího nově budovaného týmu v rámci společnosti ARR - Agentura regionálního rozvoje
spol. s r.o. v Liberci – RIS3 Manažera na hlavní pracovní poměr.
RIS 3 Manažer bude zodpovědný za projekt Smart akcelerátor Libereckého kraje II (SALK II) a jeho
aktivity, zajišťované společností.
Hlavní náplní aktivit bude:
 Podpora spolupráce mezi firmami, univerzitou, školami a výzkumnými organizacemi,
napomáhání utváření inovačního prostředí v Libereckém kraji.
 Podpora zvýšení konkurenceschopnosti regionu, vytváření kvalifikovaných pracovních míst
a mezinárodní spolupráci v oblasti inovací.
 Podpora vzniku nových inovačních příležitostí.
RIS3 Manažer jako vedoucí týmu se bude zabývat zejména:
 řízením projektu SALK II;
 komunikací s partnery vedoucí k rozvoji inovačního prostředí v kraji;
 koordinací a podporou činností inovačních platforem v kraji;
 koordinací a podporou činností Rady pro vědu, výzkum a inovace Libereckého kraje;
 zpracováním podkladů a analýz pro krajskou RIS3 strategii, spolupráce při monitoringu a
vyhodnocování efektů realizovaných strategických projektů v rámci regionu;
 propagací projektu SALK II;
 vyhledáváním a využíváním příležitostí k mezinárodní spolupráci s partnery, aplikovat
relevantní příklady dobré praxe z národního i mezinárodního prostředí;
 spoluprací s krajskými RIS3 manažery v dalších krajích a s národními autoritami;
 zajištěním bezproblémového čerpání dotací v rámci projektu SALK II;
Náš kandidát splňuje:
 ukončené VŠ vzdělání (ekonomického nebo technického směru výhodou) v magisterském
stupni;
 zkušenosti s řízením týmu min 3 roky;
 jazyková způsobilost v anglickém jazyce minimálně na úrovni B2 (další jazyk výhodou);
 uživatelská znalost práce na PC;
 orientace v mikroekonomických a makroekonomických ukazatelích a schopnost s nimi
pracovat;
 znalosti systému nakládání s veřejnými prostředky a znalost fungování samospráv v oblastech
regionálního rozvoje, obecných technologických a společenských trendů, které ovlivňují
hospodářství ČR a krajů, inovačního profilu kraje a inovačních firem;
 základní povědomí o fungování firem;
 základní orientace ve výzkumných aktivitách na území Libereckého kraje;

Náš kandidát vládne těmito měkkými kompetencemi:
 má vysoké pracovní nasazení a efektivně řídí svůj tým;
 je samostatný, aktivní, pečlivý, spolehlivý a ochotný na sobě trvale pracovat;
 má manažerské schopnosti a dovednosti;
 má velmi dobré komunikační dovednosti;
 je otevřený a kreativní;
 má smysl pro týmovou práci;
Nabízíme:
 možnost osobního rozvoje v rámci dynamického týmu;
 5 týdnů dovolené;
 příspěvek na stravování;
 pružnou pracovní dobu;
 odpovídající platové ohodnocení;
Místo výkonu práce: Evropský dům, U Jezu 525/4, 460 01 Liberec (www.arr-nisa.cz)
Úvazek: HPP (1,0)
Nástup: předpokládaný nástup 1. 10. 2019
Doba trvání: po dobu projektu – předpoklad ukončení 31.12.2022
V případě Vašeho zájmu o pozici zašlete Vaše CV a motivační dopis na email m.langova@arr-nisa.cz
nejpozději do 25. 6. 2019. Těšíme se na setkání s Vámi!
Kontaktní údaje: Petr Dobrovský, tel: 602 342 934, p.dobrovsky@arr-nisa.cz, Lucie Noswitz, tel:
602 593 056, l.noswitz@arr-nisa.cz

Podklady:
RIS3 strategie Libereckého kraje –
https://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1874/rozvojove-dokumenty-strategie-rozvoje-lk-a-programrozvoje-lk/strategie-inteligentni-specializace-ris3
SALK - stávající projekt https://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1874/regionalni-inovacni-strategie-libereckehokraje/ris3/smart-akcelerator

Zasláním Vašeho životopisu udělujete souhlas (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.) se
zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů v rámci uvedeného výběrového řízení. Souhlas je
platný do odvolání, které musí být učiněno písemnou formou.

