MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. vyhlašuje dne 20. 2. 2017
výběrové řízení na obsazení pozice v rámci realizace
Strategie komunitně vedeného území MAS „Přiďte pobejt!“
Hlavního manažera kanceláře MAS „Přiďte pobejt!“
MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. je nezisková organizace se sídlem v Jilemnici, jejíž hlavní
činností je realizace komunitně vedeného místního rozvoje území.
Cílem Strategie Komunitně vedeného rozvoje území (SCLLD) MAS „Přiďte pobejt!“ je
podpora a realizace integrovaných projektů žadatelů přispívající k naplnění strategie
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (řídící orgán MMR),
Operačního programu zaměstnanost (řídící orgán MPSV) a Programu rozvoje venkova
(řídící orgán (MZE).

Náplň práce
Hlavní manažer odpovídá za řízení kanceláře při splnění podmínek Standardizace MAS
období 2014-2020 (řídící orgán MZE) a výkon projektového managementu u projektů:
 SCLLD MAS „Přiďte pobejt!“ z.s. 2014-2020, financovaná z výzvy č. ITI_15_001
Výzva k předkládání žádostí o podporu strategií ITI, kterou vyhlásil Řídící orgán
MMR dne 26. 11. 2015.
 Administrace SCLLD 2015, financovaná z výzvy č.6 Zlepšení řídících a
administrativních schopností MAS, kterou vyhlásil Řídící orgán MMR dne
29.9.2015.
 Realizace projektů spolupráce v době udržitelnosti, dle pravidel PRV IV.1.2
 Realizace Strategického plánu Leader v době udržitelnosti, dle pravidel PRV
IV.2.1.
Dále je od vedoucího pracovníka očekáváno:
 plánování činnosti zapsaného spolku a všech jeho orgánů,
 komunikace s partnery v území z řad samospráv, podnikatelů a neziskových
organizací,
 odpovědnost za naplňování cílů organizace,
 odpovědnost za organizaci vůči institucím, obcím v území a státu,
 podíl na jiných řešených projektech a strategiích,
 příprava a realizace rozvojových projektů,
 zajištění činnosti zapsaného spolku a všech jeho orgánů,
 dohled nad kvalitní a koordinovanou propagací projektů a programů a PR
identity,
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 koordinace všech administrativních činností společnosti,

Požadujeme
 dokončené VŠ nebo SŠ vzdělání,
 organizační schopnosti, samostatnost a odpovědnost, kreativitu v přístupech,
operativnost,
 komunikační schopnosti a schopnost vystupovat a vést jednání s větší skupinou
lidí,
 dobré vyjadřovací schopnosti písemným i mluveným projevem v českém
jazyce,
 dobrá znalost práce na PC,
 řidičský průkaz skupiny „B“ a možnost vlastní dopravy z důvodu nutnosti
pohybu po regionu,
 pozitivní přístup ke změnám a rozvoji neziskové organizace.

Oceníme
 pozitivní přístup k venkovu a jeho rozvoji
 zkušenosti s prací ve vedoucí funkci,
 dobrá orientace v principech a nastavení dotační politiky EU a ČR a zkušenost
s vedením projektů dotovaných z fondů EU
 zkušenosti s tvorbou a řízením projektů či strategií, strategické myšlení,
 zkušenosti nebo další vzdělání v neziskovém sektoru a projektovém
managementu,
 zkušenost s metodou LEADER a participativním rozvojem regionu a
problematikou MAS,
 znalost práce v systému MS 2014+,
 dobrou znalost AJ nebo jiného světového jazyka.

Nabízíme
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 1,0 pracovní úvazek na dobu určitou do 31. 12. 2023 se zkušební dobou 2
měsíce a s možností prodloužení v návazném projektu nebo dalších aktivitách
organizace,
 předpoklad nástupu březen 2017,
 odpovídající platové ohodnocení,
 místo výkonu práce v Jilemnici s působností v regionu

Požadované dokumenty v přihlášce
 motivační dopis v rozsahu max. 1 strany A4 případně s představou
očekávaného hrubého měsíčního příjmu,
 profesní (strukturovaný) životopis s kontaktními údaji pro ověření podkladů,
reference výhodou
 doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání, doložení dalších skutečností
uváděných v CV,
 přehled zkušeností a zpracovaných dokumentů v oblasti projektového a
dotačního managementu,
 souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některý zákonů v platném znění pro účely
personálního výběrového řízení.
Dokumenty doručte poštou nebo osobně nejpozději
do 6. března 2017 do 15 hodin na adresu:
MAS „Přiďte pobejt!“ z. s., Zvědavá ulička 50, Jilemnice 514 01
Obálku označte „VŘ – neotvírat“.
Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru v kanceláři MAS
„Přiďte pobejt!“ z. s., Zvědavá ulička 50, Jilemnice dne 9. března od 13 hodin
Pokud se v tomto termínu nemůžete zúčastnit, uveďte tuto skutečnost prosím
již v motivačním dopise.
Více informací získáte na kontaktech:
Ing. Ivan Karbusický, mob. 603 150 697, e-mail: farma@hucul.cz
Alena Šedá, mob. 605 056 601, e-mail: krakonosuvranc@seznam.cz
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodů kdykoli v jeho
průběhu zrušit, nevybrat žádného zájemce, nebo nabídnout zkrácený úvazek
v závislosti na schvalovacím procesu SCLLD.
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