MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.
nám. Míru 664
698 01 Veselí nad Moravou

Výběrové řízení na pozici projektový/á manažer/ka
MAS Horňácko a Ostrožsko z.s. hledá kolegu/kolegyni, který/á se bude podílet na realizaci Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje.
Programový manažer SCLLD bude zodpovědný za realizaci přiděleného operačního programu OPZ/OPŽP/MŠMT
a bude se podílet i na spolupráci škol a dalších aktivitách MAS.

Náplň práce:
- manažer/ka má přidělený programy a projekty u kterých je zodpovědný za jejich realizaci;
- zajišťuje zpracování podkladů pro vyhlašování výzev, příjem žádostí, kontrolu a administraci;
- provádí archivaci a evidenci všech potřebných dokumentů;
- podílí se na přípravě a realizaci seminářů;
- připravuje podklady pro vypracovávání zpráv a hlášení o průběhu realizace SCLLD;
- provádí aktualizaci webových stránek;
- spolupracuje při monitoringu a evaluaci SCLLD dle postupů daných ŘO a vnitřními směrnicemi atd.

Nabízíme:
- samostatnou a různorodou práci;
- příjemné pracovní prostředí;
- možnost získat zkušenosti v oblasti přípravy a realizace projektů rozvoje venkova;
- odpovídající platové ohodnocení.

Požadujeme:
- znalost práce s PC, Microsoft Office zejména MS Word a MS Excel;
- SŠ nebo VŠ vzdělání;
- znalost problematiky projektového řízení a regionálního rozvoje
- samostatnost, aktivní přístup a časová flexibilita;
- zkušenosti s tvorbou a zpracováním dotačních projektů výhodou;
- organizační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, analytické myšlení;
- komunikační a prezentační dovednosti;
- řidičský průkaz skupiny B.

Další informace:
- předpokládané datum nástupu do práce 1. 7. 2019;
- úvazek 40 hodin týdně; výše hrubé mzdy až 25 tis. Kč.
- místem výkonu práce bude pracoviště MAS Horňácko a Ostrožsko – náměstí Míru 664, 698 01 Veselí nad
Moravou – budova Panského dvora I. patro.
- kontaktní osoba: Jana Bujáková, tel.: 724 503 950;
- informace o činnosti a aktivitách MAS Horňácko a Ostrožsko: www.leader.ostrozsko.cz
Přihlášku do výběrového řízení spolu se životopisem lze zasílat průběžně, nejpozději do 24. 5.
2019 do 16.00 hodin na e-mail: mas@ostrozsko.cz;
Ve Veselí nad Moravou 23.4.2019
Mgr. Vlastimil Vaněk, předseda MAS HaO, z.s.
Tel.: 518 323 765
Email.: mas@ostrozsko.cz
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