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Výběrové řízení na pozici : 

Administrativní pracovník a referent projektů kanceláře MAS ORLICKO, z.s. 
 

Koho hledáme: 

MAS ORLICKO z.s. se zabývá realizací komunitně vedeného místního rozvoje území MAS ORLICKO.  

Aktuálně hledáme zaměstnance na pozici Administrativní pracovník a referent projektů kanceláře 

MAS ORLICKO,z.s.  

 

Hlavní náplní zaměstnance bude: 

 

1) Organizace jednání pro potřeby realizace výzev MAS ORLICKO, z.s. (zpracování a rozesílání 

pozvánek na jednání, účast, občerstvení, prezenční listiny, archivace dokumentů, vkládání na 

web, atd.) 

2) Administrativní kontroly projektů financovaných z dotací EU a další komunikace s žadateli 

(konzultace, výzvy, atd.) 

3) Administrativní a technická podpora manažerů projektů v MAS ORLICKO, z.s. 

4) Po zapracování samostatné konzultace projektů a administrace projektů  

 
Předpokládaný datum nástupu: ihned (dohodou) 

 

Úvazek: 40 hodin / týdně  

Pracovní poměr na dobu :  určitou – 1 rok od nástupu do pracovního poměru s možností prodloužení 

dle aktuální potřeby MAS ORLICKO, z.s. a zapracování  

Místo výkonu práce:  Žamberk  
 
Požadavky na uchazeče: 
 

• Středoškolské, nebo vysokoškolské vzdělání 

• Zájem o činnost MAS ORLICKO z.s. a nabízenou pracovní pozici 

• Bezproblémová práce s MS Office, prostředím internet  

• Řidičský průkaz B 

• Organizační dovednosti, asertivní vystupování  

• Časová flexibilita  

• Zkušenosti s dotačními programy EU velkou výhodou 

• Týmový duch , ochota vzdělávat se 
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Co nabízíme: 
 

• Zázemí malé a vybavené firmy 

• Zajímavou, zodpovědnou a pestrou práci 

• Flexibilní pracovní dobu  

• Práci v malém a kvalifikovaném kolektivu 
 
Odměna: Odměna odpovídá náročnosti pracovní pozice a požadavkům na kvalifikaci a praxi. Bude 

stanovena dohodou se zaměstnancem na základě kvalifikace uchazeče a výsledků 
přijímacího řízení.  

 
 
Přihlášky a informace: 
 
Životopis, motivační dopis a souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákon 101/2000 
Sb. pro účely výběrového řízení a doručte nejpozději do 11.8. na emailovou adresu 
vanicka@mas.orlicko.cz . 
Více informací sdělí: Ing. Ivana Vanická, vanicka@mas.orlicko.cz , 731 506 016 
 
Na pohovory budou vybraní uchazeči zváni průběžně. 
 
 


