Služební místo FM 3744

Zajímáte se o problematiku rozvoje inovací na finančním trhu?
Pak hledáme právě Vás!
Expert v oblasti FinTech
Vedoucí oddělení Finanční inovace





Místo výkonu služby na Praze 1 – blízko Národního muzea
Služební poměr na dobu neurčitou 15. platová třída
Termín pro podávání přihlášek do 11. října 2022
Předpokládaný termín nástupu je prosinec 2022 – leden 2023

Co bude Vaše práce?
Na této pozici budete řídit činnosti oddělení Finanční inovace, které spočívají v řešení
problematiky rozvoje inovací na finančním trhu, věnují se dopadům užívání umělé inteligence,
technologie DLT a smart contracts, virtuální realitou a dalších disruptivních technologií
na finančním trhu. Budete ukládat služební úkoly podřízeným státním zaměstnancům,
organizovat, řidit a kontrolovat výkon jejich služby
Budete se zaměřovat na analýzu rozvoje finančních inovací v ČR a ve světě, tvorbou legislativy
na národní i evropské úrovni a implementaci evropské legislativy do českého právního řádu, a
také se budete podílet na vyjednávání evropských právních aktů v orgánech EU. Součástí je i
komunikace s evropskými i českými orgány (např. Evropská komise, ČNB, atd.)
a aktivity na popularizaci problematiky mezi širokou veřejností.
Co Vám můžeme nabídnout?









25 dní dovolené a 5 dní indispozičního volna ročně
Možnost práce z domova 2 dny v měsíci a pružnou služební dobu
Až 6 dní studijního volna ročně
Příspěvek na volnočasové aktivity z FKSP ve výši až 10 000 Kč/rok
Adaptační proces pro nové zaměstnance
Možnost umístění dítěte v dětské skupině
Příspěvek na stravování – stravenkový paušál
Základní platový tarif až 59 020 Kč*, navíc osobní příplatek a odměny dle výkonu

Co je na pozici potřeba?






Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Znalost cizího jazyka – AJ, nebo FJ, nebo NJ ve 2. stupni
Trestní bezúhonnost
Samostatnost, pečlivost, rozhodnost, zodpovědnost
Komunikační a organizační dovednosti

Zaujala Vás nabídka? Podrobné informace o pozici, požadavcích a vykonávané činnosti naleznete
*v závislosti na počtu let praxe v souladu s přílohou č. 2 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů a k tomu osobní příplatek a odměny
v závislosti na schopnostech, dovednostech a výkonu
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*v závislosti na počtu let praxe v souladu s přílohou č. 2 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů a k tomu osobní příplatek a odměny
v závislosti na schopnostech, dovednostech a výkonu

