MAS ORLICKO POSILUJE SVŮJ TÝM a VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI:

PROJEKTOVÝ MANAŽER
MAS ORLICKO, z.s. je nezisková organizace se sídlem v Žamberku, jejíž hlavní činností je realizace Komunitně
vedeného místního rozvoje území.
Pro realizaci projektů:
•
•

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí Žamberk – Králíky
Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí Ústí nad Orlicí – Česká Třebová

hledáme projektového manažera s pozicí v projektu „hlavní manažer“.
Hlavní manažer projektu odpovídá za ucelené řízení a výkon projektového managementu dvou totožných projektů
s celkovou hodnotou cca. 8 mil. Kč financovaných z výzvy Výzva č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání v
prioritní ose 3 OP VVV, v souladu s Postupy MAP (příloha č. 2 VŘ) především následující činnosti:
•

Kontrola plnění všech podmínek příjemce dotace

•

Monitorování postupu prací, kontrola věcného plnění aktivit projektu členy odborného týmu

•

Kontrola plnění termínů projektu, naplňování monitorovacích indikátorů projektu, správnosti výběrových
řízení

•

Zpracování průběžných a monitorovacích zpráv projektu, účast na kontrolách projektu

•

Zavedení systému evidence aktivit a výstupů projektu, včetně přípravy podkladů pro zpracování příslušných
směrnic

•

Zajišťování informovanosti o aktivitách projektu, kontrola tiskových zpráv a dalších informačních zpráv
připravovaných zaměstnanci projektu, nebo partnery

•

Zpracování dohod o provedení práce a jejich kontrola pro realizaci dílčích aktivit projektu.

V rámci své činnosti vede tým zpracovatelů projektu (hlavní manažeři klíčových aktivit) a týmy pracovních skupin.
Organizuje a vede jednání orgánů, odpovědných za řešení a schvalování výstupů projektu. Pro dosahování
optimálních výsledků dále spolupracuje s odbornými garanty projektu.
V rámci plnění úkolů dále komunikuje, vede a kontroluje pracovníky odpovědné za technické zabezpečení projektu
(finanční manager, zaměstananec pro komunikaci a technickou pomoc).
V rámci náplně práce bude následně zaměstnanec dále účelně spolupracovat s kolegy a zapojí se do aktivit
poskytování služeb pro školy v rámci poradenství šablonových výzev.
Informace o projektu:
Informace o projektu jsou uvedeny v samostatné příloze tohoto výběrového řízení (příloha č. 1 – Informace o
projektu, příloha č. 2 – Postupy MAP). Realizace projektu byla zahájena 1. 5. 2016 a další informace o projektu je
možné čerpat i na webových stránkách MAS ORLICKO, z.s.

Požadavky na uchazeče:
-

Vysokoškolské, případně středoškolské vzdělání (vzdělání pedagogického směru výhodou)
Zkušenosti s vedením týmu
Zkušenosti s projektovým a dotačním managementem
Asertivní komunikace, orientace na výsledek, časová flexibilita, spolehlivost a samostatnost
Řidičský průkaz skupiny B, mobilita (vlastní automobil) výhodou

V souladu s podmínkami programu musí zaměstnanec doložit tzv. „Soulad s kompetenčním modelem“. Uchazeč
proto jako přílohu přihlášky vyplní přílohu č. 3 tohoto výběrového řízení.

Rozsah práce:
-

datum nástupu do práce: nejpozději od 1.10.2016 (nebo dříve)
Pracovní úvazek na dobu určitou do 30. 4. 2018 s tříměsíční zkušební dobou
Zaměstnavatel předpokládá realizaci navazujících projektů srovnatelného rozsahu v období 2018 - 2020
úvazek: 40 hodin týdně

Místo výkonu práce:
- Žamberk (kancelář MAS ORLICKO) a území MAS ORLICKO
Co nabízíme:
-

Spolupráci v mladém a malém týmu
Možnost spolupráce s odborníky v oblasti vzdělávání a projektového managementu
Odpovídající platové ohodnocení
Příležitost aktivně se podílet na realizaci zajímavého projektu

Další informace:
Další informace o projektu sdělí: Ing. Mgr. Marie Kršková, 734 313 330.

Životopis, motivační dopis, vyplněnou přílohu č. 3 a souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákon
101/2000 Sb. pro účely výběrového řízení a doručte nejpozději do 27. 6. 2016 na adresu: MAS ORLICKO z.s.,
Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk. Obálku označte „VŘ – neotvírat“.
Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru dne 29. 6. 2016 v odpoledních hodinách. Pokud se v tomto termínu
nemůžete zúčastnit, uveďte tuto skutečnost prosím již v motivačním dopise.

V Žamberku dne 24.3.2014, Ing. Ivana Vanická, vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD MAS ORLICKO, z.s.

