
    
Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 

vyhlašuje výběrové řízení na pozici 
 

RIS3 manažer pro Liberecký kraj – vedoucí týmu 
 

Do našeho týmu hledáme rozeného lídra se zájmem o vědu, výzkum, technologické trendy i podnikatelské 
prostředí. 

 
Cílem naší společnosti je budovat spolupráci mezi subjekty v regionu, podporovat oblast inovací a utvářet 
konkurenceschopný region na národní i mezinárodní úrovni. Proto provozujeme podnikatelský inkubátor Lipo.ink, 
podporujeme cestovní ruch v projektu Křišťálové údolí, pomáháme s čerpáním dotací pro rozvojové projekty a 
podporujeme inovační prostředí v rámci projektu Smart akcelerátor II. Právě pro projekt Smart akcelerátor II 
aktuálně hledáme vedoucího týmu – RIS 3 manažera. 
 

Orientujete se v oblasti výzkumu a inovací? Máte zkušenost s vedením projektů? Umíte plánovat a nastavovat 
cíle, ale v případě potřeby dokážete řešit věci operativně? Zvládáte se rychle rozhodovat? Chcete být členem 

týmu společnosti ARR, podílet se na koordinaci rozvojových aktivit? Jste kreativní a nebojíte se náročných výzev? 
Pak hledáme právě Vás. 

 
Práce RIS3 manažera obnáší: 

 společná koordinace projektů a kroků společnosti v oblasti podpory inovací a podnikatelského prostředí 
 řízení celého projektu SALK II (tým odborníků na analytiku, finance, marketing a přípravu projektů); 
 koordinace a podpora inovačních platforem v kraji; 
 monitoring a vyhodnocování efektů realizovaných strategických projektů; 
 vyhledávání a využívání příležitostí k mezinárodní spolupráci s partnery; 

 
RIS 3 manažer je zodpovědný za projekt Smart Akcelerator II a za naplňování jeho základních aktivit: 

 podpora spolupráce mezi firmami, univerzitou, školami a výzkumnými organizacemi,  
 podpora zvyšování konkurenceschopnosti regionu, vytváření kvalifikovaných pracovních míst  

a mezinárodní spolupráce v oblasti inovací.  
 podpora vzniku nových inovačních příležitostí.  

 
Kandidát by měl splňovat: 

 ukončené VŠ vzdělání (ekonomického nebo technického směru výhodou); 
 zkušenost s řízením týmu min 3 roky; 
 anglický jazyk min. B2 (další jazyk výhodou); 
 orientace v mikroekonomických a makroekonomických ukazatelích;  
 znalost systému nakládání s veřejnými prostředky a základní povědomí o fungování firem; 
 základní znalost technologických a společenských trendů a inovačních firem v kraji 

 
Další potřebné dovednosti uchazeče: 

 zvládání vysokého pracovního nasazení a efektivní řízení svého týmu; 
 velmi dobré komunikační schopnosti a dovednosti; 
 samostatnost, aktivita, pečlivost, spolehlivost a ochota na sobě trvale pracovat, otevřenost a kreativita 

 
Co nabízíme: 

 šanci podílet se na rozvoji kraje, ve kterém žijete; 
 spolupráci v rámci zajímavých projektů, které se dotýkají inovací, technologických trendů a podnikání; 
 možnost osobního rozvoje v rámci dynamicky rostoucí společnosti; 
 pružnou pracovní dobu a 5 týdnů dovolené; 
 odpovídající platové ohodnocení a příspěvek na stravování.  

 
 



    
 
Místo výkonu práce: Evropský dům, U Jezu 525/4, 460 01 Liberec (www.arr-nisa.cz) 
Úvazek: HPP (1,0)  
Nástup: možný ihned 
Doba trvání: po dobu projektu – předpoklad ukončení 31.12.2022 
 
Máte zájem o tuto pozici a zajímá Vás více informací o projektu? Zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis 
na email p.dobrovsky@arr-nisa.cz a to nejpozději do 12.6.2020. Těšíme se na osobní setkání! 
 
 
Podklady:  
RIS3 strategie Libereckého kraje –  
https://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1874/rozvojove-dokumenty-strategie-rozvoje-lk-a-program-rozvoje-
lk/strategie-inteligentni-specializace-ris3 
 
https://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/getFile/id:865282/lastUpdateDate:2018-08-16%2009%3A44%3A48 
 
SALK II - stávající projekt -  
https://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1874/regionalni-inovacni-strategie-libereckeho-kraje/ris3/smart-
akcelerator 
 
 
Zasláním životopisu udělujete souhlas (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.) se zpracováním Vámi poskytnutých 
osobních údajů v rámci uvedeného výběrového řízení. Souhlas je platný do odvolání, které musí být učiněno 
písemnou formou. 
 


