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Výběrové řízení na pozici: 

Projektový manažer pro strategické plánování a vzdělávací aktivity 
 

Koho hledáme: 

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

V rámci této činnosti hledáme kolegyni/kolegu do projektu „Místní akční plán vzdělávání MAP III“. 

Projekt se zaměřuje na strategické plánování ve vzdělávání na území správních obvodů ORP Ústí nad 

Orlicí a Česká Třebová. Projekt je realizován již od roku 2016. Více informací o aktivitách a výstupech 

projektu najdete na www.maporlicko.cz. 

 

Zapojení do projektu předpokládá spolupráci v rámci malého týmu zkušených pracovníků v oblasti 

vzdělávací politiky.  
 

Datum nástupu: 

1.5.2022  

 

Úvazek:  

20 hodin / týdně /stanovený úvazek pro projekt MAP III/, výhledově s možným rozšířením úvazku až 

na 1,0 v rámci dalších projektů/aktivit organizace. 

 

Pracovní poměr na dobu :   

určitou – 11/2023  s plánovaným prodloužením v rámci návazného projektu (2023 – 2027) 

 

Místo výkonu práce:   

Žamberk a SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová 

 

Odměna:  

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

dohodou se zaměstnancem na základě kvalifikace uchazeče – dosaženého vzdělání a praxe. 

 

Náplň práce Bližší informace Požadavky na uchazeče 

Strategické 

plánování  

Strategické plánování v území, práce 

s analytickými daty, komunikace s aktéry 

v území (ZŠ, MŠ a další organizace věnující 

se vzdělávání žáků do 15 let, odborné 

Schopnost kritického myšlení, práce 

s textem, analýza dat. 

 

Kultivovaný písemný projev, dobrá 

znalost českého jazyka 
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pracovní skupiny), tvorba strategických 

dokumentů.   

 

Schopnost práce se skupinou zástupců 

ze škol a školských zařízení a diskuse 

nad vybranými problematikami 

vzdělávací politiky v území – v souladu 

s výstupy analýzy území. 

 

Zkušenosti v oblasti strategického 

plánování a zkušenosti v problematice 

řízení škol výhodou  

Vzdělávací aktivity 

v území 

Příprava vzdělávacích aktivit v území 

(oslovení lektorů,) výběr místa k organizaci 

aktivit, vyhodnocení přínosů akce 

Organizační dovednosti 

Zajištění 

administrativní 

agendy aktivit a 

odpovědnost za 

realizaci projektu 

v souladu s pokyny 

poskytovatele 

dotace.  

Odborný manažer odpovídá za realizaci 

aktivit projektu v souladu s pokyny 

poskytovatele dotace.  

 

Odbornému manažerovi je v rámci projektu 

k dispozici administrativní pracovník 

(zpracování DPP, příprava prezenčních listin, 

archivace atd..) – odborný manažer 

odpovídá za zajištění nutných 

administrativních podkladů pro administraci 

projektu a evidenci výstupů.   

Kritické myšlení  

Čtení textu  s porozuměním  

 

 

 

Flexibilita 

Spolehlivost ve správnosti a pečlivosti 

provedení zadaných úkolů 

 
Další požadavky na uchazeče: 
 

- Vysokoškolské, případně středoškolské vzdělání  

- Asertivní komunikace, orientace na výsledek, časová flexibilita, spolehlivost a samostatnost 

- Kreativita 

- Řidičský průkaz skupiny B, mobilita (vlastní automobil) výhodou 

- Zkušenost s prostředím Evropských fondů výhodou  

 
 

Přihlášky a informace: 
 

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