
Český telekomunikační úřad 

hledá vedoucí/ho   

samostatného oddělení - sekretariát 

předsedkyně Rady ČTÚ (za MD/RD) 
 

Sekretariát zajišťuje komplexní organizační a administrativní agendu pro předsedkyni a členy Rady 

ČTÚ, včetně tiskové agendy. 

 

Hledáme velmi aktivní, organizačně schopnou a komunikativní osobu, která má smysl pro 

zodpovědnost, která dokáže i v náročných situacích udržet klidnou mysl a úsměv na tváři nejen 

sobě ale i svému týmu.  
 

Nabízíme: 
 

➢ zajímavou práci ve státním úřadě 

➢ příjemné pracovní prostředí 

➢ pružnou pracovní dobu 

➢ pracovní poměr na dobu určitou po dobu MD/RD 

➢ odměňování podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, 

ve znění pozdějších předpisů (13. platová třída) 

➢ stravenky 

➢ možnost čerpání benefitů FKSP (např. Multisport karta) 

➢ možnost jazykového vzdělávání a dalšího rozvoje 

➢ 5 týdnů dovolené 

➢ 5 sick day 

➢ služební mobilní telefon 

➢ služební notebook 

➢ výkon služby Praha 

➢ nástup možný prosinec 2020 

 

Popis pozice:  
 

➢ zajišťování specializovaně organizační a koordinační agendy v sekretariátu předsedkyně Rady 

Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) 

➢ zajištění chodu tiskové části oddělení, včetně organizace příprav tiskových výstupů 

➢ koordinace práce s odbornými útvary 

➢ zajištění prezentace činnosti předsedkyně Rady a ČTÚ při organizaci konferencí, odborných 

seminářů apod. 

➢ reprezentace ČTÚ v komunikaci napříč orgány státní správy 

➢ koordinace zpracování zásadních dokumentů pro činnost a chod ČTÚ 

➢ zajištění příslušných pracovních procesů při realizaci úkolů v působnosti řízeného útvaru 

a další 



 

Požadujeme: 

 
➢ ukončené VŠ vzdělání v magisterském studijním programu  

➢ pokročilá znalost AJ (komunikativní úroveň) 

➢ přesný a výstižný písemný i ústní projev 

➢ vynikající komunikativní i organizační schopnosti 

➢ reprezentativní a příjemné vystupování a profesionální přístup v každé situaci 

➢ schopnost týmové spolupráce 

➢ zkušenost s vedením lidí 

➢ absolutní samostatnost při plnění zadaných úkolů 

➢ časovou flexibilitu 

➢ dobrá znalost práce na PC 

➢ zodpovědnost, preciznost, analytické myšlení 

➢ schopnost pracovat pod tlakem 

 

Kontakt pro bližší informace: Bc. Barbora Havelková Adámková, havelkovab@ctu.cz, 

+420 224 004 629 
 

 

 

V případě zájmu zašlete své CV s motivačním dopisem na e-mail  

tulpat@ctu.cz 



 


