OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Místní akční skupina Stolové hory, z. s., vyhlašuje výběrové řízení
na pozici „projektového manažera“
Druh práce:
Předmětem výkonu práce bude práce na dokumentu Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje MAS Stolové hory pro období 2014-2020 (dále jen „SCLLD“), včetně zapracování
připomínek kontroly dokumentu SCLLD, vlastní realizace SCLLD a její aktualizace. Dále
veškerá administrativní a organizační činnost spojená s výzvami SCLLD a s tím související
koordinace a metodická pomoc žadatelům a příjemcům podpory ze SCLLD.
V náplni práce projektového manažera bude dále administrativní činnost spolku, činnosti
spojené se získáváním, projednáváním a administrováním dotačních projektů, zajištění
spolupráce s aktéry v území a péče o členskou základnu, spolupráce s ostatními MAS, včetně
Krajského sdružení MAS a Národní sítě MAS, a plnit další úkoly, jimiž bude pověřen orgány
spolku nebo manažerem pro realizaci SCLLD.
Místo výkonu práce: území v působnosti MAS Stolové hory, z. s.
Rozsah práce: plný či částečný pracovní úvazek
Předpoklady:
- dosažení 18 let věku
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
- ovládání jednacího jazyku
Požadavky:
- vysokoškolské vzdělání v oblasti regionálního rozvoje, ekonomie, veřejné správy
či práva
- základní orientace v dotačních programech 2014-2020
- znalost anglického jazyka slovem i písmem (znalost dalšího cizího jazyka vítána)
- aktivní samostatný přístup s odpovědností za odvedenou práci
- časová flexibilita
- velmi dobré komunikační a organizační schopnosti
- schopnost týmové práce
- řidičský průkaz skupiny B
- znalost práce na PC (MS Office, Internet)
Výhody:
- předchozí zkušenost s přípravou dotačních projektů, žádostí o dotace
- znalost regionu MAS Stolové hory
- znalosti v oblasti zadávání veřejných zakázek, stavebního řízení
- orientace v účetnictví spolků
Sídlo:
Masarykovo nám. 98
Police nad Metují, 549 54
skop@meu-police.cz

Kancelář:
Náměstí 102
Velké Poříčí, 549 32
rejchrt.masstolovehory@gmail.com

Uzávěrka přihlášek: 28. února 2017
Termín nástupu: nejlépe 13. března 2017, popř. dle domluvy
Přihlášky s požadovanými doklady doručte na adresu kanceláře MAS:
MAS Stolové hory, z. s.
Náměstí 102 (2. patro, č. dveří 307)
549 32 Velké Poříčí
tel.: +420 775 044 622
email: rejchrt.masstolovehory@gmail.com
Náležitosti přihlášky: Jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce,
státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu, datum a podpis
zájemce.
K přihlášce připojte: Profesní životopis s uvedením dosavadních zaměstnání, odborných
znalostí a dovedností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, popř. doklad o
jeho vyžádání a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Motivační dopis, ve
kterém popíšete důvod Vašeho zájmu o tuto pozici, předchozí zkušenost s problematikou
komunitně vedeného místního rozvoje, předchozí zkušenost se spolkovou činností či vedením
spolku a případně další zkušenost se zajišťováním dotačních projektů.
Uzavřenou obálku označte heslem: „Výběrové řízení – Projektový manažer MAS
Stolové hory“.
Po skončení výběrového řízení budou uchazečům poskytnuté písemné materiály k výběrovému
řízení vráceny.
Pozn.: Výběrová komise si vyhrazuje právo rozhodnout pouze na základě písemných přihlášek.
Vhodní uchazeči budou přizváni k osobnímu pohovoru, který se uskuteční v období mezi
1. – 10. březnem 2017, v kanceláři MAS, Náměstí 102 (2. patro, č. dveří 307), 549 32 Velké
Poříčí. V případě nedostatku vhodných uchazečů si MAS vyhrazuje právo prodloužit termín
uzávěrky přihlášek, popř. vyhlásit další kola výběrového řízení.
V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na předsedu spolku Mgr. Jiřího Škopa
(skop@meu-police.cz),
místopředsedu
spolku
Mgr.
Josefa
Théra
(mistostarosta@mestohronov.cz) nebo manažera pro realizaci SCLLD Ing. Mgr. Pavla Rejchrta
(rejchrt.masstolovehory@gmail.com).
Dne 8. února 2017
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