
 
 

Pro Nemocnici Na Homolce hledáme vhodné kandidáty/ky na pozici: 

REFRENT/KA ODDĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

 
Požadavky:  

 

- Min. SŠ vzdělání s maturitou (právní či ekonomické zaměření výhodou)  

- Prokazatelná zkušenost s administrací veřejných zakázek alespoň 2 roky (praxe ve 

zdravotnictví nebo veřejné správě výhodou)  

- Výborná znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

a zkušenost s administrací VZ/VZMR výhodou 

- Znalost práce na PC na vyšší uživatelské úrovni (MS Word, MS Excel, Outlook, NAV, 

schopnost vyhledávat informace na internetu atd.) 

- Praxe ve zdravotnictví a znalost zdravotnického materiálu vítána, není ale podmínkou 
 

Popis pracovní náplně:  

 

- Příprava a realizace zadávacích řízení k zadání veřejných zakázek v režimu zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění  

- Řešení opravných prostředků ve věci zadávaných veřejných zakázek  

- Úzká a intenzivní spolupráce a komunikace se zdravotnickým personálem, oddělením 

nákupu, ostatními odděleními organizace a dalšími specialisty 

- Správa vybrané dokumentace, cenového porovnání, technické specifikace, smluv  

a administrativy spojené s administrací veřejných zakázek 

- Evidence, výběr a vyhodnocení nabídek dle standartního procesu zadávání veřejných 

zakázek  

- Spolupráce na řešení každodenních organizačních otázek v rámci oddělení  
 

Osobnostní předpoklady:  

 

- Silná a přátelská osobnost odolná vůči stresu, týmový hráč 

- Samostatnost, odpovědnost, pracovní nasazení a „tah na branku“ 

- Osobní integrita, bezúhonnost, loajálnost, spolehlivost, pečlivost, flexibilita, schopnost 

samostatné práce, logické myšlení, orientace v oboru spojeném s veřejnými zakázkami  

- Systematický a zodpovědný přístup k řešení úkolů 

- Výborné komunikační schopnosti, orientace na zákazníka 

- Ochota učit se novým věcem a dále se rozvíjet v oblasti veřejných zakázek 
 

 

Nabízíme:  

 

- Jedinečnou příležitost stát se součástí nového týmu oddělení veřejných zakázek a podílet 

se na jeho rozvoji, výzvách a výsledcích 



- Práci na plný úvazek v akreditovaném, moderním a prosperujícím zdravotnickém zařízení 

v přátelském kolektivu 

- Motivující platové ohodnocení  

- Podmínky pro osobní a profesionální rozvoj 

- 5 týdnů dovolené 

- Mimořádné placené zdravotní volno (sick day) 

- Možnost využití specializované péče přímo v objektu nemocnice 

- Stravování s příspěvkem zaměstnavatele 

- Možnost ubytování ve vlastní ubytovně pro mimopražské zaměstnance 

- Školku pro děti zaměstnanců 

- Relaxační centrum pro zaměstnance (bazén, sauna, posilovna) 

- Kartu MultiSport 
 

Nástup: Dohodou  

 

Oddělení: Oddělení veřejných zakázek  

 

 

Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na emailovou adresu: 

volna.mista@homolka.cz. 

Zasláním životopisu udělujete NNH, Roentgenova 37/2, Praha 5, IČO: 00023884 souhlas se 

zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů ve smyslu § 5, odst. 2 a 5 zákona č. 101/2000 

Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů po dobu konání výběrového řízení. 

Současně potvrzujete, že osobní údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé a přesné.  
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