Výběrové řízení
na pozici projektový manažer/ka - junior v MAS
Znojemské vinařství, z.s.
Místní akční skupina Znojemské vinařství, zapsaný spolek vyhlašuje dnem 20.2.2015
výběrové řízení na pozici projektového manažera/manažerky (juniora)
Předpoklady:
VŠ vzdělání nejlépe v oboru regionální rozvoj, eurospráva příp. právní služby, management
Profesní požadavky:
-

velmi dobré komunikativní a organizační schopnosti, manažerské dovednosti,
analytické myšlení, schopnost operativního řešení problémů,
zkušenost se zpracováním či realizací projektových žádostí o dotace z Programu
rozvoje venkova (PRV), případně jiných operačních programů OPŽP, apod.,
zkušenost s řízením a administrací projektů,
řidičský průkaz – skupiny B, zkušenosti s řízením a vlastní osobní automobil, který
bude možno využít pro pracovní cesty,
zkušenost s tvorbou strategických dokumentů a analýz,
znalost anglického nebo německého jazyka - schopnost domluvit se,
časovou flexibilitu a aktivní samostatný přístup,
velmi dobrá znalost MS Office, znalost dalších programů např. na tvorbu map
výhodou,
zkušenost s problematikou municipalit, zákona o obcích a souvisejících zákonů
výhodou,
znalost problematiky NNO (nestátních neziskových organizací),
znalost prostředí znojemského venkova.

Pracovní náplň projektového manažera/ky MAS:
-

vedení agendy MAS,
spolupodílí se na přípravě a realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
(SCLLD),
spolupodílí se na přípravě a realizaci individuálních projektů, strategií a akcích MAS,
zajišťuje administrativní činnost spolku,
spolupodílí se na propagaci činnosti spolku.

Co nabízíme:
-

1

plný pracovní úvazek
samostatnou práci na zajímavých projektech s možností realizace vlastních nápadů
odpovídající platové ohodnocení

Místo výkonu práce:
- Kancelář MAS – Dvořákova 21, Znojmo, 669 02, případné pracovní cesty v regionu
MAS, JMK a popř. celá ČR
Požadované dokumenty k přihlášce:
-

Profesní životopis včetně fotografie a kontaktu
Motivační dopis (max. 1 strana A4)
Výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
Kopie diplomu – nejvyšší dosažené vzdělání
souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového
řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Požadované dokumenty zasílejte na adresu: MAS Znojemské vinařství, z.s. Ing. Lenka
Kučerová, Dvořákova 21, 669 02, Znojmo nejpozději do 16. 3. 2015. Nástup po dohodě,
nejspíš květen 2015.
Vybraní uchazeči budou vybráni na osobní pohovor.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Bližší informace podá:
Ing. Lenka Kučerová, Tel. 774 150 004, e-mail: kucerova.len@post.cz
Ing. Veronika Schvomová, Tel 775 975 004, e-mail: schvomova@seznam.cz
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