Národní síť místních akčních skupin hledá pracovníka na pozici tajemníka organizace.
Informace o organizaci, její cíle:
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z. s. je společenstvím sdružující
organizačně samostatné právnické osoby – místní akční skupiny – pracující formou
komunitně vedeného místního rozvoje – metody LEADER ve prospěch venkova na území
České republiky.
Hlavními cíli NS MAS je především:
- sdružovat Místní akční skupiny pracující podle základních kritérií vydaných pro fungování
MAS,
- rozvíjet spolupráci s dalšími aktéry, kteří působí ve prospěch venkova a jeho obyvatel,
- hájit společné zájmy členských MAS ve vztahu k orgánům státu, prosazovat
transparentní, rovné a administrativně jednoduché stanovení pravidel pro fungování
MAS a k vytváření podmínek pro rozšiřování vlivu a úlohy MAS při administraci dotací z
fondů určených k podpoře rozvoje venkova,
- reprezentovat a zastupovat členské MAS v jednáních na národní a mezinárodní úrovni,
výměně zkušeností a příkladů dobré praxe,
- propagovat a popularizovat úlohu MAS v komunitně vedeném místním rozvoji, k tomu
pořádat a organizovat přednášky, školení a instruktáže k vyšší účinnosti práce pro
venkov,
- podílet se na pořádání národních a mezinárodních konferencí, výstav, exkurzí, soutěží,
slavností, společenských a kulturních akcí podporujících udržitelnost a fungování
venkova.
Náplň práce:
- manažerské a ekonomické vedení organizace
- podíl na strategickém rozvoji organizace
- podíl
na
vizi
organizace
a
plnění
Strategie
NS
MAS
(http://nsmascr.cz/content/uploads/2017/04/Strategie-NS-MAS-2030.pdf)
- zajištění komunikace v rámci sítě i s externími partnery
- personální řízení – vedení, evaluace a supervize zaměstnanců
- příprava a realizace projektů
- realizace podpůrných činností (finanční řízení, fundraising, PR, a další činnosti)
- komunikace se správními orgány organizace
Místo pracoviště:
Pracovní poměr, smluvní vztah:

celá Česká republika
pracovní smlouva na dobu určitou

Požadujeme:
- vysokoškolské vzdělání nebo 10 let praxe v oboru regionálního rozvoje
- alespoň 3 roky zkušeností na vedoucí pozici
- vnitřní soulad s cíli a vizí organizace
- loajalita, flexibilita a týmový duch
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-

výborné organizační a řídící schopnosti
schopnost samostatného strategického uvažování
analytické myšlení
rozvinuté komunikační schopnosti
odolnost vůči stresu
znalost anglického jazyka min. na komunikační úrovni
občanskou i trestní bezúhonnost
ochota cestovat v rámci ČR
znalost problematiky EU, ESIF a neziskového sektoru

Výhodou:
- zkušenosti s kombinací prací v neziskovém, podnikatelském a veřejném sektoru
- zkušenosti s prací v MAS nebo ve střešní neziskové organizaci
- povědomí o tématech místních akčních skupin a rozvoje venkova
- orientace v legislativě

Nabízíme:
- platové ohodnocení od 30 000 Kč
- zázemí stabilní a důvěryhodné organizace
- možnost seberealizace
- prostor pro seberealizaci
- flexibilní pracovní dobu
- příjemné pracovní prostředí
- pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení po prvním roce na dobu
neurčitou

V případě zájmu o nabízenou pozici nám do 18. 9. 2017 do 12:00 zašlete:



strukturované CV
motivační dopis

Zaslání výše uvedených dokumentů, do daného data je podmínkou k zařazení do výběrového
řízení.
Pro více informací můžete kontaktovat tajemnici NS MAS Bc. Veroniku Foltýnovou email:
v.foltynova@nsmascr.cz; telefon +420 731 656 117
Termín osobního pohovoru se bude konat 4. října 2017 v Praze (místo a čas budou
upřesněny).

