
Přehled profesí (Professions in the Organization)

Zde najdete seznam profesí s popisem jejich náplně práce a klíčovými požadavky. Seznam se
průběžně rozrůstá a zpřesňuje. 
Dělba práce v organizacích vede ke vzniku různých profesí (povolání). Jednotlivé profese se
vzájemně liší především předmětem práce (pracovní náplní, která je popsána popisem pracovního
místa) a rozsahem pravomocí a odpovědností dané profese.

Každá organizace, podle toho v jakém sektoru trhu a konkrétním odvětví funguje či podniká, má jiné požadavky na rozsah
profesí, které ke své činnosti potřebuje. Vliv na počet profesí má přirozeně také velikost organizace - u menších organizací
dochází ke kumulaci profesí (náplní práce jednotlivých profesí). 

Následující přehled obsahuje především univerzální profese, které se v průměru vyskytují ve většině středních a velkých
organizacích, jsou rozdělené podle jednotlivých oblastí své působnosti, a to na manažerské a na odborné profese.

Přehled profesí v organizaci:

OBLAST MANAŽERSKÉ PROFESE ODBORNÉ PROFESE

Finance a účetnictví CFO (Chief Financial Officer)

Ekonom
Fakturant
Finanční auditor
Finanční analytik 
Finanční účetní 
Hlavní účetní
Mzdový účetní
Interní auditor
Daňový specialista
Controller
Projektový controller
Pokladní
Rozpočtář
Účetní
Specialista treasury

Facility management Facility manažer

Správce budov
Správce majetku
Úklid
Opravář

Informatika a IT IT ředitel (CIO)

Architekt HW systémů
Databázový specialista
IT analytik
IT konzultant
Konzultant ECM
Pracovník help desku
Programátor, vývojář
Specialista ERP
Správce aplikačního SW
Správce operačních systémů a sítí
Software architekt
Technik hardware
Tester
Vedoucí vývoje/Team Leader
Webdesigner
Webmaster

Personalistika a řízení lidských
zdrojů (Human Resources
Management)

Personální ředitel (CHRO)

Lektor/instruktor
HR specialista 
Specialista pro rozvoj a vzdělávání
Mzdový účetní
Personalista

https://managementmania.com/cs/prace
https://managementmania.com/cs/organizace
https://managementmania.com/cs/popis-pracovniho-mista
https://managementmania.com/cs/pravomoc
https://managementmania.com/cs/odpovednost
https://managementmania.com/cs/sektory-trhu
https://managementmania.com/cs/ekonomika-a-finance
https://managementmania.com/cs/cfo-chief-financial-officer
https://managementmania.com/cs/facility-management
https://managementmania.com/cs/facility-manazer
https://managementmania.com/cs/cio-chief-information-officer
https://managementmania.com/cs/webdesigner
https://managementmania.com/cs/personalistika-a-lidske-zdroje
https://managementmania.com/cs/chro-chief-human-resources-officer
https://managementmania.com/cs/lektor


Management) Personalista
Náborář
Podnikový psycholog

Logistika a doprava
Manažer logistiky
Manažer dopravy

Kontrolor
Logistik
Závozník
Speditér
Specialista logistiky
Celní deklarant

Marketing a prodej (Marketing
and Sales)

Manažer prodeje (CSO)
Manažer marketingu
Brand manager
Produktový manažer
Manažer skladu

Supply Chain specialist
Account Manager
Marketingový analytik
Media planner
Tiskový mluvčí
Sociolog
Specialista marketingu
Specialista PR
Pracovník call centra
Pracovník helpdesku
Pracovník reklamačního oddělení
Analytik prodeje

Nákup
Manažer nákupu
Manažer skladu

Nákupčí

Management organizace Ředitel (CEO)

Tiskový mluvčí
Specialista PR
Auditor
Asistentka
Office manažer
Recepční
Právník

Kvalita Manažer kvality  

Krizové řízení Krizový manažer  

Řízení inovací (Innovation
Management)

Manažer inovací
Manažer kvality

 

Řízení procesů (Process
Management)

Manažer kvality  

Řízení projektů (Project
Management)

Projektový manažer Administrátor projektu

Řízení rizik Risk manager  

Řízení změn (Change
Management)

Manažer změn  

Řízení znalostí (Knowledge
Management)

Manažer řízení znalostí  

Řízení bezpečnosti
Manažer bezpečnosti (CSO)
Manažer informační
bezpečnosti (CISO)

PO (Privacy Officer)
Legal compliance specialista
Director of Corporate Security) 
Pracovník ostrahy
Recepční vrátný
Specialista IT bezpečnosti

Řízení služeb (Service
Management)

Manažer služby  

Řízení výkonnosti Manažer výkonnosti  

Řízení provozu Provozní ředitel (COO)  

Strategické řízení (Strategic
Management)

Ředitel (CEO)
Produktový manažer

 

Výroba a poskytování služeb
CTO (Chief Technology Officer)
/ Technický ředitel / Výrobní
ředitel

dle odvětví

https://managementmania.com/cs/podnikovy-psycholog
https://managementmania.com/cs/logistika-a-doprava
https://managementmania.com/cs/marketing-a-prodej
https://managementmania.com/cs/cso-chief-sales-officer
https://managementmania.com/cs/management-organizace
https://managementmania.com/cs/ceo-chief-executive-officer
https://managementmania.com/cs/rizeni-kvality
https://managementmania.com/cs/manazer-kvality
https://managementmania.com/cs/krizove-rizeni
https://managementmania.com/cs/metody-rizeni-inovaci
https://managementmania.com/cs/manazer-kvality
https://managementmania.com/cs/rizeni-procesu
https://managementmania.com/cs/manazer-kvality
https://managementmania.com/cs/metody-rizeni-projektu
https://managementmania.com/cs/projektovy-manazer
https://managementmania.com/cs/rizeni-rizik
https://managementmania.com/cs/rizeni-zmen
https://managementmania.com/cs/rizeni-znalosti
https://managementmania.com/cs/rizeni-bezpecnosti
https://managementmania.com/cs/cso-chief-security-officer
https://managementmania.com/cs/ciso-chief-information-security-officer-manazer-informacni-bezpecnosti
https://managementmania.com/cs/rizeni-sluzeb
https://managementmania.com/cs/coo-chief-operations-officer
https://managementmania.com/cs/strategicke-rizeni
https://managementmania.com/cs/ceo-chief-executive-officer
https://managementmania.com/cs/cto-chief-technology-officer-technicky-vyrobni-reditel


Chybí v seznamu nějaká důležitá profese? Pomozte nám vylepšit ho a napište ji do
diskuze.
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