V Lipníku nad Bečvou, dne 11. 7. 2017

Výběrové řízení MAS Moravská brána, z. s.
na projektového manažera MAS pro OP Zaměstnanost
Zajímají Vás nové výzvy? Jste člověk s širokým záběrem, zájmem o téma zaměstnanost, oblast sociální,
či podporu podnikání? Máte zkušenosti s evropskými dotacemi a manažerské a komunikační
schopnosti k tomu? Jste kreativní a samostatný/á? MAS Moravská brána vyhlašuje výzvy na podporu
aktivit v oblasti zaměstnanosti financovaných z Operačního programu zaměstnanost (OPZ) a hledá
manažera pro tento záměr. Náplní práce je zejména příprava výzev k čerpání finančních prostředků,
jejich vyhlašování, administrace, práce s žadateli, animace potenciálních žadatelů v území (organizace
informačních schůzek, řešení individuálních dotazů), konzultace s MPSV.
Profesní požadavky:
•
•
•
•
•
•
•

VŠ/SŠ vzdělání
Komunikační schopnosti na vysoké úrovni, asertivita
Samostatnost, pečlivost, důslednost, ale i kreativní myšlení (velkou výhodou)
Uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, Power Point, Outlook)
ŘP sk. B
Zkušenosti se zpracováním a realizací projektů z operačních programů EU
Zkušenosti v některé nebo ve více z následujících oblastí definovaných operačním
programem Zaměstnanost – výhodou.

Nabízíme:
•
•
•

Zajímavou a smysluplnou práci se společenským přesahem
Pružnou pracovní dobu se zaměřením na výsledek
Dobré finanční ohodnocení

Požadované dokumenty k přihlášce:
•
•

Profesní životopis a motivační dopis (max. 1 strana A4)
Výpis z rejstříku trestů

Předpokládaný termín nástupu:
•

Od 01. 09. 2017 na 0,5 úvazku na dobu neurčitou. Zbývající 0,5 úvazku je možné doplnit
druhým pracovním úvazkem na pozici Manažer MAP.

Místo výkonu práce:
•

Území MAS Moravská brána (tj. území mikroregionů Lipenska, Pobečví a Záhoří-Helfštýn),
místo kanceláře - zámek Lipník nad Bečvou, Bratrská 358, 751 31.

Průběh výběrového řízení:
•
•

Přihlášku doručte osobně do kanceláře MAS Lipník nad Bečvou, Bratrská 358 nebo emailem
na adresu: martina.zdrahalova@mas-moravskabrana.cz, a to do úterý 8.8.2017
Ústní kolo výběrového řízení proběhne ve čtvrtek 10.8.2017 v kanceláři MAS v Lipníku nad
Bečvou, úspěšní uchazeči prvního kola budou na pohovor telefonicky pozváni nejpozději ve
středu 9.8.2017

Více informací poskytnou:
Ing. Martina Zdráhalová, manažer MAS, tel: 602 734 201; e-mail: martina.zdrahalova@masmoravskabrana.cz

