
Zajímá tě výzva, jak zvládnout překotný růst poslaneckého klubu během pár měsíců na dvojnásobek? 
Chceš pomoci Poslaneckému klubu Pirátů s projektovým řízením a scaling-upem ve volebním roce?  
Poslanecký klub Pirátů rozšiřuje svůj tým odborných spolupracovníků pro oblast projektového řízení a 
práce s lidmi a hledáme možná právě tebe. 
 
Profil: 
Profesionál/ka v oboru projektového řízení, personalistiky nebo spřízněném oboru, který má životní a 
pracovní zkušenosti, podílí na práci analytického týmu a rozvoji dobré atmosféry na klubu v době 
překotného růstu a přípravy na něj. Realizuje výběrová řízení, pracuje s projekty v redmine, vyzná se v 
situaci rostoucích organizací,  v návaznosti na kompetenční model zajišťuje ve spolupráci s externím 
dodavatelem zpětnou vazbu na dovednosti a podle požadavků předsednictva klubu poskytuje 
personalistickou expertizu, školení či koučink.  
 
Očekáváme, že v případě volebního úspěchu dojde k obměně části členů týmu z důvodu jejich účasti na 
práci pro vládní tým a v takovém případě budeme patrně hledat i nového vedoucího analytického týmu 
ze středu tohoto týmu. 
 
Popis činnosti: 
 
Správa a organizace projektového portfólia poslaneckého klubu 
Podpora při výběrových řízeních (včetně AC ve spolupráci s personálním odborem) 
Realizuje soft-projekty dle zadání předsednictva poslaneckého klubu (zpětná vazba 360 stupňů, 
organizace vzdělávání v rámci klubu a kandidátů na volitelných místech dle kompetenčního modelu, 
e-learning, organizační nastavení při scaling-upu, ad hoc koučink týmů či lidí)  
 
Požadujeme: 
Rozsah služeb 30-40/hod. týdně 
Praxe nejméně 3 roky z oblasti projektového řízení či personalistiky, zkušenosti s výběrovými řízeními 
Schopnost samostatné i týmové práce, respekt pro fungování týmu a podpůrčí nastavení 
Základní znalost českého politického prostředí a hodnot Pirátů 
Pracovitost, spolehlivost a výbornou schopnost upřímně, otevřeně a citlivě komunikovat  
Schopnost pracovat s kancelářskými balíky 
Důvěryhodnost, odolnost proti stresu, mlčenlivost o důvěrných informacích, schopnost držet priority a 
dotahovat věci do konce. 
Dodržení podmínek neslučitelnosti odborné funkce - neslučitelná je celostátní politická či 
vnitrostranická funkce (poslanec, senátor, RP, KK, RK, RV, volební manažer). 
Pokročilá znalost anglického jazyka. 
 
Výhodou: 
Zkušenosti s kompetenčními modely, 360 stupňovou zpětnou vazbou či koučinkem 
 
Termín nástupu:  
ideálně co nejdřív. 
 
Nabízíme: 
Možnost dělat smysluplnou věc pro budoucnost naší země s dobrou partou. 



Flexibilní časové podmínky. 
Prostředí poslaneckého klubu na Malostranském nám v Praze. 
Smlouva na živnostenský list (podmínka Kanceláře Poslanecké sněmovny) 
Odměna dohodou: 42 000 - 52 000 Kč/měs. - při rozsahu 40 hod. týdně, v případě spokojenosti možnost 
půlročních mimořádných odměn 
 
Hodnotící kritéria: 
Odbornost v oblasti projektového řízení a personálních věcí  (50 %) 
Schopnost prosazovat hodnoty Pirátů (20 %) 
Reference (10 %) 
Celkový dojem (20 %) 
 
Podmínkou zařazení do výběrového řízení je zaslání následujících podkladů: 
Strukturovaný životopis 
Motivační dopis včetně odpovědí na otázky: 
Proč s námi chceš spolupracovat? 
Jaké jsi vedl projekty, čeho se v nich podařilo dosáhnout?  
Na čem jsi se podílel v personálních věcech? 
 
Přihlášky do výběrového řízení nám zašlete do 14 dnů od vyvěšení inzerátu. 
Zadavatel si vyhrazuje právo termín prodloužit. 
 
Uchazeči budou porovnáni mezi sebou a zhruba 3-5 uchazečů podle uvážení výběrové komise bude 
pozváno k osobní prezentaci. Zde tě můžeme požádat o zpracování úkolu. Výběrové řízení skončí 
maximálně do 1 měsíce od termínu pro přihlášky. Na základě výsledku výběrového řízení může být 
doporučenému uchazeči nabídnuta i jiná odborná nabídka se srovnatelnou kvalifikací. 
 
Uchazeč zasláním své přihlášky dává souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rámci tohoto 
výběrového řízení a jeho případného interního přezkumu. 


