
 
 
 

 
 

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. patří mezi přední vědeckovýzkumné pracoviště sídlící v 
areálu ústavů AV v Krči. Více informací najdete na našich stránkách www.img.cas.cz. 

 

V současné době hledáme vhodného uchazeče/uchazečku na administrativní pozici: 
 

Administrativní pracovník/pracovnice 
(agenda evidence smluv) 

 

 

Náplní Vaší práce bude: 

Agenda evidence smluvních vztahů ÚMG 

● agenda spočívající v evidenci uzavřených smluv, 
● práce se spisovou službou - generování čísel jednacích, administrace smluv - nahrání 

podepsané smlouvy do Ekonomického informačního systému od společnosti MAGION, 
● zakládání smlouvy, nahrávání dokumentů, uveřejňování v registru smluv, 
● komunikace s předkládajícími, objednávajícími (urgence), 
● komunikace s předkládajícím - zajištění průvodního listu dle vzoru pracoviště, rozeslat na 

podpisové kolečko k odsouhlasení, předat následně na sekretariát k podpisu pana ředitele, 
odeslání smlouvy protistraně v tištěné/elektronické podobě, 

● komunikace s protistranou - podepsaná smlouva, oznámení o uveřejnění v registru, 
● archivace - označení vyřízené smlouvy razítkem, založení originálu, 
● dodatky, navazování na původní smlouvy. 

 
Agenda evidence objednávek s hodnotou nad 50 tis. Kč 

● u objednávek nad 50 tis. Kč zajistit mailové potvrzení ze strany dodavatele, 
● uveřejňování v Registru smluv, zavádění do tabulky excel, MAGION, 
● evidence průzkumů trhu, 
● vedení evidence objednávek, které byly vystaveny na základě Rámcových smluv uzavřených 

dle Zákona o zadávání veřejných zakázek, včetně pořadí objednávky dle smlouvy do 
předmětu uveřejnění, předání kvartálního přehledu pro odbor veřejných zakázek, 

● zkušenosti se spisovou službou, Registrem smluv stejně tak jako zkušenosti s ekonomickým 
informačním systémem MAGION výhodou, nikoli však podmínkou. 

 

Činnosti výše uvedené jsou zaběhlou agendou v rámci pracoviště. 

 
Nabízíme Vám: 

● pracovní úvazek plný, 
● příjemné a stabilní pracovní prostředí a spolupracující kolektiv v moderní vědecké instituci, 
● možnost nástupu ihned nebo dle dohody, 
● smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení, 
● zajímavé finanční ohodnocení s možností osobního ohodnocení, 
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● trvalé vzdělávání v oboru, osobní rozvoj, 
● 25 dnů dovolené, 
● příspěvek na stravování s možností využití restaurace v budově, 
● příspěvek na sport, kulturu nebo důchodové připojištění, 
● možnost absolvovat bezplatné kurzy anglického jazyka na pracovišti, 
● možnost využití sportovišť, ubytovacích zařízení a školky přímo v areálu. 

 
Požadujeme a očekáváme od Vás:  

● ukončené min. středoškolské vzdělání, ekonomické či právní zaměření výhodou, 
● uživatelská úroveň Microsoft Office (Excel, Word, Access), Adobe Acrobat Pro je podmínkou, 
● základní úroveň angličtiny, občasná mailová komunikace s dodavateli z ciziny ohledně 

potvrzení objednávky, 
● dobrá znalost práce s počítačem, 
● pečlivý a systematický přístup, schopnost týmové spolupráce. 

 
V případě zájmu pošlete svůj strukturovaný životopis s krátkým motivačním dopisem na adresu 
personalni@img.cas.cz. 
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