Místní akční skupina Svitava z. s.
Olomoucká 1097/26, Předměstí
568 02 Svitavy
IČ: 270 23 621
T +420 725 925 454
massvitava@unet.cz
www.massvitava.cz

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA SVITAVA Z. S.
vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovní pozice projektový manažer MAS
Druh pracovního poměru:

pracovní poměr na dobu neurčitou

Platové podmínky:

30 000 Kč – 33 000 Kč

Nástup:

1. 1. 2020 s tříměsíční zkušební dobou

Požadavky:
•

Vysokoškolské vzdělání, popř. minimálně úplné středoškolské vzdělání (USO) s nejméně tříletou praxí; praxe
v práci s dotačními tituly, ve veřejné správě, státní správě, finančnictví nebo příbuzném oboru výhodou

•

Osobní svéprávnost a bezúhonnost ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání

•

Dobrá orientace v právních předpisech, zejména pak upravujících fungování spolků, zákoníku práce, o
účetnictví, občanského zákoníku apod.

•

Základní znalost fungování a činnosti místních akčních skupin

•

Dobré komunikační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, časová flexibilita,
odpovědný přístup k plnění pracovních úkolů

•

Velmi dobrá uživatelská znalost práce s výpočetní technikou v prostředí Windows

•

Řidičský průkaz skupiny B, vlastní osobní vozidlo s možností využívání ke služebním účelům a znalost území
působnosti MAS Svitava výhodou

Pracovní náplň:
•

Vedení administrace k žádostem o poskytnutí dotací z ESI fondů (PRV, OPZ, IROP), grantů, nadací či jiných
národních dotačních zdrojů nebo dotací územních orgánů

•

Konzultace projektových záměrů žadatelů

•

Administrativní práce spojené s vyhlášenými výzvy MAS, kontrola a monitoring projektů

•

Příprava podkladů pro vyúčtování režijních výdajů spolku

•

Sestavování roční zprávy o činnosti spolku, monitorovacích zpráv, evaluace plnění strategie MAS

•

Organizační zajišťování veřejných a spolkových akcí, zasedání výborů a pracovních schůzek

•

Administrativní podpora a vedení agend, organizace a zpracování dotazníkových šetření

•

Vytváření prvotních účetních dokladů pro účetnictví

•

Aktualizace webových stránek, organizační a obsahové zabezpečování vydávání zpravodaje MAS
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Přihláška musí obsahovat:
•

Jméno, příjmení, příp. titul zájemce

•

Datum a místo narození

•

Státní příslušnost uchazeče

•

Místo trvalého pobytu

•

Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

•

Datum možného nástupu do zaměstnání, popř. požadavek sníženého pracovního úvazku včetně
navrhovaného rozsahu úvazku

•

Kontaktní údaje žadatele

•

Datum a podpis zájemce

Zájemce k přihlášce připojí:
•

Strukturovaný životopis, s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech z oboru,
uvedení důvodů motivace k práci v místní akční skupině

•

Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

•

Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

•

Souhlas se zpracováním osobních údajů – vzor přiložen níže

Přihlášku a přiložené dokumenty žadatel vloží do označené obálky: „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ “
Přihlášku můžete předat osobně v kanceláři MAS nebo zaslat doporučenou poštou na adresu: Místní akční
skupina Svitava z. s., Olomoucká 1097/26, Předměstí, 568 02 Svitavy.
Přihlášku je nutno zasílat se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami; projednány budou jen přihlášky
úplné. Lhůta pro podání přihlášek končí 25. 10. 2019 ve 12:00 hod. Vybraní uchazeči budou pozváni na osobní
pohovor.

Místní akční skupina Svitava z. s. si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.

Ve Svitavách dne 10. 10. 2019

Vladimír Buchta v. r.
předseda spolku
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PŘIHLÁŠKA
do výběrového řízení na pracovní pozici
projektový manažer spolku

Příjmení: ………………………

Jméno: ………………………

Titul: ………………………

Datum narození: ………………………

Místo narození: ………………………

Státní příslušnost: ………………………

Číslo občanského průkazu: ……………………………………………………………………
Místo trvalého pobytu: ……………………………………………………………………
(nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
Datum možného nástupu do zaměstnání: ……………………………………………………………………
Kontaktní adresa: ……………………………………………………………………
Mobilní telefon: ………………………
E – mail: ………………………
Datum: ………………………

Podpis: ………………………

K přihlášce přikládám tyto přílohy:
1., 2., 3. a 4. povinné přílohy, 5. ostatní přílohy

1. Životopis
2. Výpis z Rejstříku trestů - originál
3. Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
4. Souhlas se zpracováním osobních údajů
5. Kopie dalších dokladů
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Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Já, …………………………………………, níže podepsaný/podepsaná uděluji tímto souhlas subjektu Místní akční
skupina Svitava z. s., spolek se sídlem Olomoucká 1097/26, 568 02 Svitavy, IČO: 27023621 (dále jen
„správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen
„GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje:
- Jméno a příjmení
- E-mail
- Telefonní číslo apod.
2. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel výběrového řízení na pozici projektový manažer MAS.
Údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu.
3. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například
zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Místní akční skupiny Svitava z. s., spolek.

V ………………… dne …………………

……………………………………

strana | 4

