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OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 
 

Místní akční skupina ORLICKO vyhlašuje výběrové řízení na pozici:  

 
 

Zpracovatel integrované strategie rozvoje území 
pro období 2014 - 2020 

 
 
Základní informace o náplni práce : 
 
Náplní práce na vyhlašované pozici je příprava integrované strategie rozvoje území Místní 
akční skupiny ORLICKO pro období 2014 – 2020 v souladu se zveřejněnou metodikou a 
v souladu s požadavky na práci MAS metodou LEADER. 
 
Zpracování integrované strategie předpokládá zkušenosti se zpracováním a aplikací 
strategických dokumentů a zkušenosti s posuzováním vlivu koncepcí na životní prostředí 
(SEA). 
 
Integrovaná strategie bude připravována pro následující území: 
Bystřec, Česká Rybná, Čenkovice, Červená Voda, České Petrovice, Dlouhoňovice, Dolní 
Morava, Hejnice, Helvíkovice, Jablonné nad Orlicí, Jamné nad Orlicí, Kameničná, Klášterec 
nad Orlicí, Králíky, Kunvald, Letohrad, Lichkov, Líšnice, Lukavice, Mistrovice, Mladkov, Nekoř, 
Orličky, Pastviny, Písečná, Sobkovice, Studené, Šedivec, Těchonín, Žamberk a dále na území 
15 – 20 obcí stávajícího mikroregionu Region Orlicko – Třebovsko (dle výsledku přístupových 
jednání). 
 
Termín pro zpracování strategie (včetně finálního schválení valnou hromadou MAS a 
zastupitelstvy obcí v území MAS) je prosinec 2013. 
 
Na základě úspěšného zpracování a schválení strategie předpokládá MAS ORLICKO následné 
převedení zaměstnance na práci konanou v pracovním poměru – na pozici manažera 
vybraného operačního programu, případně jiné umístění v souvislosti s realizací ISRU. 
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Pracovní úvazek:  Zaměstnání na dohodu o pracích konaných mimo pracovní 
poměr (DPP,DPČ) 

 
Nástup do zaměstnání: dohodou (podzim 2012) 
 
Doba zaměstnání:  do konce roku 2013, následně v případě oboustranného zájmu 

předpoklad uzavření smlouvy na jinou pozici v rámci organizace 
(manažer programu, … ) v rámci práce konané v pracovním 
poměru 

 
Místo výkonu práce: v terénu, v prostorách MAS, ve vlastních prostorách (možnost 

práce „z domu“) 
 
Požadavky: 
 

o Dobrá znalost zájmového území  
o Praxe v oblasti strategického plánování a regionálního rozvoje 
o Praxe s posuzováním vlivu koncepcí na životní prostředí – SEA 
o Výborné komunikační vlastnosti, zkušenosti s komunitním plánováním 
o Samostatnost, časová flexibilitu 
o Řidičský průkaz skupiny B, vlastní automobil 

 
Co nabízíme: 
 

o Náročnou a atraktivní práci  
o Možnost profesního růstu 
o Zázemí progresivně se rozvíjející organizace 
o Individuální přístup 
o Odpovídající platové ohodnocení 

 
Další informace poskytne Ing. Ivana Vanická, tel. 731 506 016,  
e-mail: vanicka@mas.orlicko.cz . 
 
 Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:  
jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost 
uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, datum a podpis uchazeče, kontaktní spojení.  
 
K přihlášce je nutno přiložit:  
motivační dopis, strukturovaný životopis, ve kterém uvede  údaje o  
dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících  
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se náplně práce, včetně informací (příp. odkazů) na strategické dokumenty a plány, na jejichž 
zpracování se uchazeč podílel. 
 
 
Přihlášku uchazeč doručí do 30.9.2012 na adresu: 
 
Místní akční skupina ORLICKO 
Divišova 669 
564 01  ŽAMBERK 
 
Obálku označte textem: „Výběrové řízení – neotvírat“. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Oldřich Žďárský, předseda 
 
 


