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Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení
pracovní pozice
PROJEKTOVÝ MANAŽER/KA
Pracovní náplň:
- Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Brána Brněnska,
z.s. (SCLLD) a s tím související agenda (úpravy, monitoring, evaluace, monitorovací zprávy ke
strategii SCLLD)
- Poradenská a projektová činnost v oblasti dotačních programů (IROP, PRV, OP Zaměstnanost) –
zodpovědnost za vyhlašování dotačních výzev a jejich přípravu, kontrola a administrace přijatých
žádostí, konzultace se žadateli o dotaci
- Organizace vzdělávacích akcí a seminářů pro žadatele o dotaci
- Vedení agendy MAS, příprava podkladů pro volené orgány MAS, příprava jednání volených
orgánů MAS
- Administrace webových stránek MAS, propagace činnosti MAS, prezentace výsledků činnosti
MAS
- Reprezentace MAS na jednáních, setkání a seminářích
- Komunikace se subjekty a občany v území Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s.
- Komunikace s řídícími orgány
- Komunikace se členy MAS a volenými orgány MAS
Požadujeme:
- Vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání ukončené maturitou
- Praxi v oblasti dotační politiky v délce alespoň jednoho roku
- Zkušenost s tvorbou strategických dokumentů či analýz výhodou
- Zkušenost s problematikou municipalit, zákona o obcích a souvisejících zákonů výhodou
- Znalost systémů pro administraci dotací výhodou (MS2014+, Portál Farmáře, ISKP14+)
- Základní orientace v dotačních programech 2014-2020
- Výborný přehled o dění v regionu MAS
- Aktivní samostatný přístup, dobré komunikační a organizační schopnosti, spolehlivost, flexibilita,
odpovědnost, schopnost práce v týmu, příjemné vystupování, pečlivost, analytické myšlení,
schopnost operativního řešení problémů
- Velmi dobrá znalost práce na PC (zejména MS Office), zkušenost s programy GIS výhodou
- Řidičský průkaz skupiny B, možnost využití vlastního automobilu pro pracovní cesty po regionu
Nabízíme:
- Zajímavou a pestrou práci v oblasti regionálního rozvoje a dotačního managementu
- Samostatnou práci na zajímavých projektech s možností realizace vlastních nápadů
- Odpovídající platové ohodnocení
- Pružnou pracovní dobu
- Služební notebook a mobil
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Druh, délka pracovního poměru, místo výkonu práce:
- Práce na plný úvazek (1,0)
- Pracovní poměr na dobu určitou do 31.12.2020
- Nástup možný ihned
- kancelář Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s., Křížkovského 48/2, Kuřim 664 34, případné
pracovní cesty v regionu MAS a v rámci ČR

Výběrové řízení na pracovníka Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. bude dvou kolové.
I. kolo
Zašlete nám váš životopis včetně fotografie, motivační dopis (max. 1 strana A4), souhlas s nakládáním
s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání do 15.2.2018 na e-mail
kosvicova@branabrnenska.cz.

II. kolo
Vybraní uchazeči, kteří zašlou do 15.2.2018 požadované podklady budou e-mailem či telefonicky do
20.2.2018 osloveni s nabídkou termínu na osobní pohovor.
Osobní pohovor bude probíhat v kanceláři Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s., Křížkovského 48/2,
Kuřim 664 34.
K tomuto kolu zašle uchazeč výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců).
Vybraní uchazeči budou pozváni v předem daném termínu na osobní pohovor. Za přítomnosti personální
agentury proběhne formou testu závěrečný výběr vhodného pracovníka na tuto pozici.
Následně Programový výbor Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. nebo jeho zástupce, s konečnou
platností rozhodne o výběru konkrétního pracovníka na tuto pozici.

Kontaktní osoba pro dotazy a bližší informace
Ing. Michaela Košvicová, tel. 725 016 886
kosvicova@branabrnenska.cz
Bc. Jana Šťastná, tel. 607 170 464
stastna@branabrnenska.cz

Upozornění
Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho
průběhu, případně změnit podmínky výběru.

