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NABÍDKA EXTERNÍ SPOLUPRÁCE 

–  

Referent společné státní správy a samosprávy – ESPON 

Organizační složka státu, působící v oblasti územního plánování a stavebního řádu, se sídlem v Brně, vypisuje 

nabídku na externí spolupráci 

 

EXTERNÍ PRACOVNÍK – REFERENT  

 

Specializace: 

Pracovník národního kontaktního místa programu ESPON 2020 
(European Spatial Observation Network) 

Poznámka:  

ESPON znamená česky Evropská monitorovací síť pro územní rozvoj a soudržnost. ESPON je výzkumným programem, 
který podporuje územní plánování a regionální rozvoj. Jeho cílem je poskytnout informace, analýzy, scénáře, mapy, 
databáze, indikátory aj., které přispívají k vyváženému rozvoji regionů či větších územních celků. 

 

Náplň práce:  

Spolupráce na řešení odborného úkolu, zejména: 

• překlady odborných textů/publikací; 

• spoluúčast na organizaci seminářů a školení; 

• spolupráce se zahraničními kontaktními místy ESPON; 

• účast na zahraničních akcích; 

• spolupráce s vysokými školami;  

• předávání informací potenciálním projektovým partnerům.  

Požadujeme: 

• VŠ vzdělání magisterského stupně v oboru geografie, územní plánování, urbanismus; 
případně příbuzném oboru;  

• výborná znalost českého jazyka;  

• znalost anglického jazyka slovem i písmem na úrovni min. B2; 

• znalost MS Office (zejména Excel, Word, PowerPoint); 

• organizační a prezentační schopnosti v ČJ a AJ; 

• samostatnost, systematičnost, flexibilita a odpovědný přístup k práci; 

• komunikační schopnost. 

Výhodou: 

• orientace v programech EU (přeshraniční, nadnárodní a mezinárodní spolupráce); 

• znalost problematiky ESPON; 

• znalost zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), zejména jeho částí zabývajících se 
územním plánovaním, a souvisejících právních předpisů; 

• zkušenost s překlady odborných textů ČJ, AJ; 

• zkušenosti s týmovou prací a prací s lidmi. 

Nabízíme: 

Smluvní vztah:   Dohoda o pracovní činnosti; 

Rozsah práce:  50 hod. / měsíčně; 

Odměna:  17 500 Kč / měsíc; 

Nástup:  únor 2023 nebo dohodou;  

http://www.uur.cz/
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Poznámka:  v rámci činnosti národního kontaktního místa jsou realizovány zahraniční služební 

cesty zpravidla 2x ročně; 

Bližší informace:  Silvie Juránková – jurankova@uur.cz nebo na tel. +420 542 423 106, případně              

mobil +420 725 121 201. 

 
 
Motivační dopis / přihlášku do výběrového řízení a strukturovaný životopis v českém jazyce zasílejte 

do 15. 1. 2023 na adresu: Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 602 00 Brno nebo                                

na e-mail: jurankova@uur.cz (do předmětu uveďte „Pracovník ESPON“).  

Termín podání přihlášek: do 15. 1. 2023 

 

Upozornění: 
  
Zasláním životopisu a výše uvedených příloh uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se 
zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, pro 
účely příslušného výběrového řízení. 

Uchazeč zároveň zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních 
vazeb, které by při výkonu činností na pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. 
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