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CO U NÁS BUDETE DĚLAT?
Zodpovídat za řízení oddělení, metodicky a odborně jej rozvíjet a řídit kapacity,
koordinovat činnosti oddělení s jinými odděleními,
stanovovat klíčové úkoly a cíle v rámci portfolia investičních projektů,
kontrolovat výstupy oddělení, navrhovat další postupy a kontrolovat jeho plnění,
participovat v nezbytném rozsahu na kontrolních dnech s dodavateli,
spolupracovat s nadřízeným na strategickém rozvoji, implementaci BIM a digitalizaci obecně,
sestavovat, kontrolovat propočty nákladů, harmonogramy,
spolupracovat při výběru dodavatelů a také při projektové přípravě a projednání s dotčenými orgány veřejné správy,
řídit proces value engineeringu,
spolupracovat s jednotlivými odbornými odděleními i jednotlivými pracovníky klinik a ústavů,
řídit všechny činnosti v souladu se zákonem 134/2016 Sb. (zákonem o zadávání veřejných zakázek) ve spolupráci s
interním oddělením Veřejných zakázek,
vést tým, koordinovat činnosti, kontrolovat plnění úkolů, přebírat a odsouhlasovat plnění.
CO NA VÁS ČEKÁ, KDYŽ SE PŘIDÁTE DO NAŠEHO TÝMU?
Zázemí velké fakultní nemocnice v centru Prahy,
motivované a naslouchající vedení, které Vám pomůže rozvíjet Vaše schopnosti,
možnost osobního růstu a podpora dalšího vzdělání,
motivující ﬁnanční ohodnocení,
5 týdnů dovolené a 1 týden volna na zajištění osobních záležitostí,
příspěvek na stravování v jídelnách nebo stravenky,
atraktivní beneﬁtní program plný slev a ﬁnančních příspěvků,
příspěvek 1200 Kč ročně na nákupy v lékárnách VFN,
příspěvek na dovolenou,
karta MultiSport,
školka v areálu VFN a příměstské letní tábory pro děti zaměstnanců,
zajímavé mimopracovní aktivity – jazykové kurzy, lekce sebeobrany, společné sportovní akce a další.
KOHO HLEDÁME?
Ukončil/a jste VŠ vzdělání v oboru,
máte prokazatelné zkušenosti s vedením investičních projektů ve výstavbě v objemu alespoň 50 mil. Kč,
máte 8 let praxe v oboru a prokazatelné výsledky z minulé praxe,
znalost BIS, MS Project atp. výhodou,
zvládáte práci s PC (MS Oﬃce),
znalost dotačních titulů a znalost zákona o zadávání veřejných zakázek výhodou,
autorizace výhodou,
mezi Vaše silné stránky patří: samostatnost, spolehlivost, výborné komunikační vlastnosti, schopnost řešit problémy
efektivně, časová ﬂexibilita, odolnost vůči stresu, proaktivní přístup, loajalita,
můžete nám doložit morální a občanskou bezúhonnost (čistý trestní rejstřík).
DEJTE NÁM O SOBĚ VĚDĚT A POJĎTE DO TOHO S NÁMI!
Svůj životopis zašlete na Zuzana.Nova@vfn.cz
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