MINISTERSTVO OBRANY – SEKCE VYZBROJOVÁNÍ A AKVIZIC
Náměstí Svobody 471/4, Praha 6
Ministerský rada oddělení spolupráce ve vyzbrojování odboru řízení a podpory SVA MO
Hlavní činnosti:








Zastupování Ministerstva obrany v odborných orgánech Evropské unie se zaměřením
na evropskou legislativu v oblasti vyzbrojování. Jedná se především o odbornou
skupinu DAEN (Defence Acquisition Experts Network) Evropské obranné agentury, dále
pak expertní skupinu Evropské komise k pořizování v oblasti obrany a bezpečnosti.
Zpracování analýz a národních pozic týkajících se evropské legislativy v oblasti
pořizování v oblasti obrany a možností mezinárodní spolupráce v této oblasti.
Sledování vývoje této oblasti v mezinárodním prostředí.
Zajišťování přípravy jednání náměstka pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic
Ministerstva obrany se zahraničními subjekty a účast na těchto jednáních;
Koordinace realizace projektů vyzbrojování s členskými a nečlenskými zeměmi NATO,
Evropské unie a Visegrádského uskupení v rámci dvoustranné spolupráce;
Navrhování postupů a zpracování metodiky pro nabývání vojenského materiálu a
pořizování služeb k zajištění provozu vojenského materiálu cestou agentur NATO a EU.
Zastupování Ministerstva obrany v odborných orgánech Evropské unie a NATO
v oblasti vyzbrojování, implementace „best practices“ z mezinárodního prostředí do
národního prostředí v oblasti vyzbrojování; zajišťování spolupráce ve vyzbrojování
včetně vzájemné výměny informací;

Nabízíme:














nástup do pracovního poměru: březen 2021
možnost postupu do služebního poměru
finanční ohodnocení ve 13. platové třídě
25 dnů dovolené
5 dnů indispozičního volna tzv. sick days
až 6 dnů individuálního studijního volna
možnost úpravy pracovní doby (pružná pracovní doba)
příspěvek z FKSP (fond kulturních a sociálních potřeb) na stravování, dovolené,
sportovní a kulturní aktivity
možnost profesního rozvoje formou specializovaných seminářů, kurzů (domácích i
zahraničních), školení
stravování v rámci Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení
účast na domácí rekreaci ve vybraných objektech Vojenských lázeňských a
rekreačních zařízení (hotely, lázeňské provozovny apod.) za zvýhodněné ceny
pro dojíždějící, v případě volných kapacit, ubytování v ubytovacím zařízení MO
v Praze
možnost vycestování v rámci zastupování ČR ve Stálém zastoupení ČR v EU
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Požadujeme:












2. stupeň VŠ vzdělání, právní vzdělání a zájem o evropskou legislativu výhodou
vítaná je znalost správní politiky, případně fungování evropských předpisů a směrnic
alespoň základní znalost struktury a fungování orgánů NATO a EU
přehled o mezinárodně-politické situaci a oblasti obrany a bezpečnosti
minimální znalost 134/2016 Sb. Zákona o veřejných zakázkách výhodou
vhodné i pro absolventy; zkušenost s přípravou bilaterálních jednání se zahraničními
partnery vítána
dobrou znalost AJ (schopnost plynně komunikovat, připravovat podkladové materiály
v AJ a psát zápisy z jednání, porozumění odbornému textu)
osvědčení fyzické osoby (OFO) pro stupeň utajení TAJNÉ podle § 12, zákona č.
412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů; v případě, že uchazeč požadované OFO
nemá, postačí, když při nástupu předloží doklad NBÚ (Národního bezpečnostního
úřadu) o podání žádosti o OFO; na vyžádání poskytneme více informací
práci s PC, uživatelskou znalost MS Outlook, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint
samostatnost, spolehlivost, pečlivost, komunikační schopnosti

Typ smluvního vztahu:


Rozhodnutí o přijetí do pracovního poměru (§ 39 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce)

Místo výkonu služby:


Praha

Kontaktní osoba:


Alena Márová (marovaa@army.cz)

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis na e-mailovou adresu
marovaa@army.cz .
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