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Výběrové řízení SPECIALISTA NA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

Svazek obcí regionu Písecko vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Specialista 
na veřejné zakázky.  
 
Hlavní náplň práce:  
Zajišťování procesu zadávání veřejných zakázek, a to jak v režimu zákona č. 134/2016 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek, tak i mimo něj. Oponování či konzultování veřejných zakázek v 
případech, kdy pro jednotlivou obec bude veřejnou zakázku administrovat externí subjekt. 
Hájení oprávněných zájmů obce a vyvažování po odborné stránce potřeb obce při zadání 
zakázky. Dle požadavků jednotlivých obcí bude kladen důraz i na sociální a environmentální 
aspekty zadávání veřejných zakázek. Ve spolupráci s manažerem a specialistou pro rozvoj 
mikroregionu plnění dalších úkolů a činností svazku obcí. 
 
Základní předpoklady:  
- vzdělání: VŠ nebo SŠ a min. 3 roky odborné praxe  
- zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek 
- komunikativnost, samostatnost při plnění svěřených úkolů, schopnost týmové spolupráce  

- znalost práce s PC (Microsoft Office) 
- aktivní řidič automobilu – řidičský průkaz B“ 
- výhodou znalost fungování veřejné správy, zejména obecní samosprávy včetně kompetencí 
a odpovědnosti jednotlivých orgánů, DSO 
 
Požadované doklady: strukturovaný životopis, kopie dokladu o nejvyšším dosaženém 
vzdělání.  
 
Doplňující informace: 
- místem výkonu práce je kancelář svazku obcí (Velké náměstí 1, Písek), v rámci výkonu 
pracovní činnosti se dále předpokládají práce na území regionu Písecka 
- úvazek 0,6  
- pracovní poměr na dobu určitou: 1.7.2017 - 30.6.2019  
- pružná pracovní doba 
- plat dle podmínek projektu 
- přihlášku je nutné podat poštou na adresu Svazek obcí regionu Písecko, Velké náměstí 
114/3, 39701 Písek nebo osobně na adresu Velké náměstí 1, Písek (kancelář svazku) v 
pracovní dny od 8 do 15 hodin, nejpozději do 26. 5. 2017 
- tato pozice je zřizována v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR „Centra společných služeb“  
- vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové rušení zrušit bez uvedení důvodu 
- bližší informace podá tajemník svazku Vladimír Drye, tel.: 725 047 311, e-mail: 
drye@sorp.cz    
 
V Písku dne 19.5.2017 

Ing. Miroslav Sládek 
předseda Rady regionu 

Svazku obcí regionu Písecko 
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