
 
 

Projektový/á manažer/ka tříletého evropského projektu na podporu cirkulární  
ekonomiky, udržitelnosti a digitalizace ve stavebnictví 

 
Základní informace  
 
Česká rada pro šetrné budovy (dále Rada) hledá vhodné kandidáty na pozici projektového manažera/ky. Délka kontraktu 36 
měsíců, nástup 1. května 2023 (předpokládaný termín zahájení projektu). 
 
Hlavním úkolem manažera/ky je řídit tříletý projekt financovaný z programu EU Interreg Central Europe: ReBuilt – Circular 
and digital renewal of central Europe construction and building sector (dále jen projekt). Vedoucím partnerem konsorcia 
je Slovenian National Building and Civil Engineering Institute, konsorcium má celkem 14 partnerů ze zemí střední a jižní 
Evropy. 
 
Cíle: projekt je zaměřený na podporu sběru a využívání informací o budovách v celém životním cyklu - zavádění principů 
cirkulární ekonomiky ve stavebnictví a digitalizace včetně využívání BIM, budoucí digital logbooks nebo materiálové 
pasporty budov. 
Rada je zodpovědná za plnění přidělených úkolů a koordinaci ostatních partnerů, za dodávání podkladů ostatním 
partnerům pro jiné úkoly a za příslušnou propagaci projektu v ČR.  
 
Projektový/á manažer/ka bude úzce spolupracovat s týmem Rady, dalšími zúčastněnými evropskými partnery projektu, 
jinými evropskými Radami pro šetrné budovy, aliancí Šance pro budovy, zástupci sektoru stavebnictví (zejména členy Rady), 
vlády a dalších relevantních institucí.  
 
Náplň práce a odpovědnost 

• Řízení a koordinace veškerých aktivit Rady spojených s řádným a včasným plněním úkolů v projektu a zajištění 
všech potřebných výstupů a reportů. 

• Navázání dobrých pracovních vztahů a jejich rozvíjení se všemi stranami přímo i nepřímo zapojenými do projektu 
(rozsah účastníků viz výše) a efektivní komunikace s nimi, zejména formou emailu a pravidelných konferenčních 
hovorů. 

• Účast a reprezentace Rady na konferencích a projektových setkáních v rámci projektu (v ČR i v zahraničí, 1-2x 
ročně).  

• Obsahová příprava výstupů projektu pro využití (např. PR agenturou) mimo projekt samotný zejména jako benefit 
pro členy Rady – propagace témat a výstupů projektu, navazující diskuzní setkání, webináře apod. 

• Interní příprava přehledů o plnění rozpočtu, spoluzodpovědnost za správné vykazování a čerpání prostředků 
v rámci týmu Rady. 

 
Požadavky 

• Prokazatelné zkušenosti se samostatným řízením projektu obdobného rozsahu.  

• Zkušenosti se spoluprací s rozdílnými zainteresovanými stranami (politici, státní správa, zástupci byznysu, profesní 
svazy a asociace, neziskový sektor, akademická sféra).  

• Orientace v oblasti šetrného stavebnictví, udržitelných budov, cirkulární ekonomiky, energetických úspor apod. 

• Výborné komunikační a organizační schopnosti, práce v týmu, manažerské dovednosti.  

• VŠ, angličtina na vysoké úrovni slovem i písmem. 
 
Nabízíme 

• Zajímavou a samostatnou práci v dynamickém prostředí a v motivovaném kolektivu  

• Účast na mezinárodním projektu, kontakty se zástupci evropských partnerů projektu, Rad pro šetrné budovy a 
představiteli EU, účast na zahraničních konferencích a jednáních  

• Kontakty se zástupci významných společností, lídrů v oboru, vlády i s odborníky v atraktivním a rostoucím oboru 
udržitelných staveb  

• Spolupráce na 3 roky s možností rozšíření úvazku a jeho prodloužení v případě úspěšného zvládnutí projektu  

• Po dohodě možnost flexibilní pracovní doby a práce mimo kancelář  
 
V úvodní fázi projektu je předpokládaný rozsah 0,5 úvazku formou zaměstnaneckého poměru s možností rozšíření na PPÚ. 
Mzda dle dohody v rozsahu 40-50 tis.Kč (ekvivalent plného úvazku). Další zaměstnanecké benefity po dohodě.  
Strukturované CV a motivační dopis zašlete do 31.3. 2023 v českém a anglickém jazyce emailem na 
simona.kalvoda@czgbc.org. 
Vybraní kandidáti budou následně pozváni na pohovor v Praze v termínu po vzájemné domluvě. 


