
 

 

 

Výběrové řízení na pozici ředitel Regionální rozvojové 
agentury Ústeckého kraje, a.s. 

 
 

Popis pracovní činnosti: 

 Definování a řízení naplňování strategie společnosti v souladu s vizí společnosti a její 
rozvoj dle schváleného podnikatelského záměru 

 Řízení a rozhodování ve věcech předmětu podnikání  

 Akviziční činnost, vyhledávání nových obchodních příležitostí 

 Vedení min.10-ti členného týmu kmenových zaměstnanců na pracovišti v Ústí n/L., Most 

 Optimalizace a zvyšování efektivnosti obchodních a provozních procesů 

 Budování a rozvoj profesionálního, výkonného a efektivního systémového managementu 
společnosti 

 Efektivní rozvíjení profesionálních vztahů na úrovni vlastníků, zákazníků, zaměstnanců 
a partnerů 

Požadavky na kandidáty: 

 Plná svéprávnost 

 Bezúhonnost 

 Vysokoškolské vzdělání (oborové zaměření na regionální rozvoj nebo ekonomické, 
případně právní zaměření výhodou) 

 Dobré komunikační, prezentační a organizační schopnosti, strategické a analytické myšlení  

 Řidičské oprávnění skupiny B 

 Praxe ve výkonném managementu nebo praxe ve statutárních orgánech/vrcholovém 
managementu obchodní korporace výhodou 

 Zkušenosti v oblasti dotačního poradenství a projektového řízení nebo služeb 
obdobného charakteru 

 Znalosti v oblasti strategického plánování na úrovni obcí a regionů výhodou 

 Znalost zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek výhodou 

 Znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B1 (vyšší stupeň znalosti výhodou) 

 Znalost německého jazyka výhodou 

Nabízíme: 

 Zodpovědnou, kreativní a zajímavou práci 

 Finanční ohodnocení a benefity odpovídající významnosti, obsahu a rozsahu 
obsazované pozice 

 Vysokou míru samostatnosti v řízení společnosti 

 Zkušený a stabilní tým kmenových zaměstnanců společnosti 

 

 

 



 

 

 

 

Podmínky výběrového řízení: 

 Výběrové řízení je vyhlášeno jako otevřené 

 Výběrového řízení na uvedenou pozici se může účastnit pouze osoba, která podá žádost 

o účast ve výběrovém řízení a doloží splnění výše uvedených požadavků 

V případě zájmu o účast ve výběrovém řízení je nutné doložit následující doklady: 

 Strukturovaný profesní životopis, včetně vlastnoručního podpisu 

 Motivační dopis 

 Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

 Výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců 

 Podepsané prohlášení uchazeče, kterým uchazeč dává souhlas se zpracováním osobních 
údajů pro účely výběrového řízení v následujícím znění: 

„Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro žádost do výběrového řízení 
na pozici generálního ředitele a prokuristy Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, 
a.s. podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, dávám souhlas k jejich 
zpracování a uchování a případně poskytnutí třetím osobám za účelem tohoto výběrového 
řízení.“ 

Uzávěrka přihlášek je 31. prosince 2021 

Za řádně podanou přihlášku do výběrového řízení se považuje přihláška, která: 

 Byla doručena do termínu uzávěrky přihlášek na adresu: Regionální rozvojová 
agentura Ústeckého kraje, a.s., Budovatelů 2830, 434 37 Most 

Obálka, resp. datová zpráva obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) 

musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na pozici ředitel Regionální 
rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s.“ 

 Předpokládaný termín vzniku pracovního poměru je 1. únor 2022 (případně dle dohody) 

Případné doplňující dotazy zasílejte na emailovou adresu: rra@rra.cz. 

 


