
 

 

 

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
na pozici 

PROJEKTOVÝ MANAŽER 
Profil zaměstnavatele: 

MAS ORLICKO, z.s. je nezisková organizace, která realizuje tzv. Komunitně vedený místní rozvoj 

(CLLD). Nosnými tématy naší činnosti je podpora spolupráce v území, podpora strategického 

plánování, poradenské činnosti v oblasti regionálního rozvoje (především v oblasti čerpání dotačních 

prostředků), integrovaná podpora rozvoje školství v území – v celé šíři – od aktivity komunitního 

plánování, až po přímou podporu realizovaných projektů. 

Aktuálně se organizace zabývá těmito nosnými projekty: 

• Management a administrace programových rámce OPZ, IROP a PRV v hodnotě 180 mil. Kč 

(vymezení výzev, konzultace žádostí, administrace projektů, finanční správa programů). 

Plánované další rozšíření činnosti do oblasti dalších dotačních programů.  

Více zde: www.MasProOrlicko.cz  

 

• Poradenství pro školská zařízení při realizaci šablonových výzev z OP VVV 

 

• Realizace strategického plánování v oblasti vzdělávání a projektový management 

vzdělávacích projektů v hodnotě (více zde: www.maporlicko.cz ) 

Informace o organizaci: www.mas.orlicko.cz  

 

Koho hledáme: 

V rámci přípravy na nové programové období, hledáme kolegu/kolegyni, který/á má zkušenosti a 

praxi v oblasti projektového řízení projektů financovaných z Evropských fondů, především tedy 

v následujících oblastech: 

• Práce s pravidly vydávanými poskytovateli dotace.
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• Zpracování a správa projektové žádosti financované z Evropských fondů  – zpracování zpráv o 

realizaci, žádostí o platbu, podmínky a procesy  změnových řízení v projektech, atd…  

 

• Projektového řízení (seznámení s projektem, kontrola věcného a finančního pokroku, 

schopnost analýzy zjištěných informací a jejich předložení k řešení, zpracování návrhů řešení 

a dohled nad jejich implementací) 

 

• Strategické plánování – zkušenosti s tvorbou strategických plánů (tvorba analýz, definice 

strategických oblastí a opatření, akční plánování) 

 

Předpokládaný datum nástupu: dohodou 

 

Úvazek: 40 hodin / týdně (dohodou s uchazečem) 

 

Pracovní poměr na dobu :  určitou 1 rok s možností prodloužení po zapracování  

 
Místo výkonu práce:  Žamberk , ORP Žamberk, Králíky, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová  
 
Požadavky na uchazeče: 
 

• Praxe v oblasti projektového managementu  

• Vysokoškolské vzdělání /v případě prokázané praxe výjimečně i středoškolské/ 

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

• Řidičský průkaz B 

• Organizační dovednosti, asertivní vystupování  

• Týmový duch, ochota vzdělávat se 

 
 
Odměna: Odměna odpovídá náročnosti pracovní pozice a požadavkům na kvalifikaci a praxi. Bude 

stanovena dohodou se zaměstnancem na základě kvalifikace uchazeče a výsledků 
výběrového 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 na emailovou adresu vanicka@mas.orlicko.cz , nebo 

poštou na: MAS ORLICKO, z.s., Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk – obálku označte: „Neotvírat – 

VŘ“. 

Více informací sdělí: Ing. Ivana Vanická, vanicka@mas.orlicko.cz , 731 506 016 
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