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:
•

Realizace programových rámců Strategie MAS ORLICKO

Předmětem projektu „Realizace programových rámců Strategie MAS ORLICKO, z.s.“ je realizace aktivit spočívající
v práci s žadateli v území, konzultační činností, vyhlašování výzev, příjmem žádostí a jejich následnou administrací.
Pro tyto činnosti hledáme projektového manažera s pozicí v projektu „manažer projektů“.
Manažer projektu odpovídá za ucelené řízení a výkon projektového managementu při realizaci programových rámců
strategie MAS, především pak následující činnosti:
•

Přímá animační činnost v území – komunikace s konečnými žadateli, semináře, workshopy, vzdělávací
aktivity a další aktivity spojené s posilováním kapacit území pro čerpání Evropských dotací

•

Příprava implementačních dokumentů (zpracování výzvy pro konečné žadatele, zpracování formulářů pro
příjem a hodnocení žádostí)

•

Přímá konzultační činnost s žadateli v procesu přípravy žádostí k podání k administraci na MAS

•

Kontrola plnění všech podmínek příjemce dotace ze strany konečných žadatelů

•

Příprava podkladů pro zprávy o postupu realizace Strategie ze strany MAS (za příslušný programový rámec)

•

Zpracování průběžných a monitorovacích zpráv projektu, účast na kontrolách projektu

•

Zpracování informačních zpráv, článků a další komunikace s konečnými žadateli

Více informací o projektu na webu: www.mas.orlicko.cz v sekci „Strategie 2014 – 2020“.
Požadavky na uchazeče:
-

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

Rozsah práce:
-

datum nástupu do práce: nejpozději od 1.10.2016 (nebo dříve)
Pracovní úvazek na dobu určitou s tříměsíční zkušební dobou s možností rozšíření na dobu neurčitou
úvazek: 40 hodin týdně

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

Spolupráci v mladém a malém týmu
Odpovídající platové ohodnocení
Příležitost aktivně se podílet na realizaci zajímavého projektu

Další informace:
Další informace o projektu sdělí: Ing. Ivana Vanická, tel. 731 506 016.

Životopis, motivační dopis 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 17. 6. 2016, Ing. Ivana Vanická, vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD MAS ORLICKO, z.s.

