MIKROREGION JIŽNÍ VALAŠSKO
VYPISUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA OBSAZENÍ FUNKČNÍHO MÍSTA:

PROJEKTOVÝ MANAŽER – MIKROREGION JIŽNÍ VALAŠSKO
PŘEDPOKLADY:
- občan ČR, cizí státní občan mající v ČR trvalý pobyt
- způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
- ukončené středoškolské popř. vysokoškolské vzdělání
- orientace v legislativě týkající se veřejné správy
- pečlivost, důslednost, samostatnost, kreativita, časová flexibilita, schopnost týmové práce
- dobré komunikační a prezentační dovednosti
- znalost práce na PC (Microsoft Office)
- znalost regionu Valašskoklobucka, základní znalost problematiky regionálního rozvoje
- praktické zkušenosti z oblasti zpracování a administrace projektů a žádostí o dotace v rámci
fondů EU a národních programů
- ŘP skupina „B“ (aktivní řidič/ka) - výhodou
- znalost anglického popř. německého jazyka - výhodou
- praxe v oboru vítána
PŘIHLÁŠKA UCHAZEČE MUSÍ OBSAHOVAT:
jméno, příjmení a titul
datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu (vč. čísla telefonu)
číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
datum a podpis uchazeče
K PŘIHLÁŠCE NUTNO DOLOŽIT:
- životopis, zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a
dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
DRUH PRÁCE: projektový manažer, specialista na veřejnou správu
VYKONÁVANÁ ČINNOST:
- vyhledávání dotačních programů z fondů EU a dalších dotačních zdrojů
- realizace aktivit a projektů posilujících meziobecní spolupráci v Mikroregionu Jižní Valašsko
- komplexní příprava žádostí, administrace schválených dotačních projektů z fondů EU a
dalších dotačních zdrojů
- komunikace s kolegy v rámci přípravy a administrace dotačních projektů

MÍSTO VÝKONU FUNKCE: pracoviště Mikroregionu, MěÚ Masarykovo náměstí 189, Valašské Klobouky
PLATOVÉ PODMÍNKY: nástupní čistá mzda 17 tis. Kč
PRACOVNÍ POMĚR: na dobu určitou do 30. 6. 2019
PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP: leden 2017
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY: do 18. listopadu 2016 do 12.00 hodin
PŘIHLÁŠKU ZAŠLETE:
- poštou na adresu: Městský úřad Valašské klobouky, Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské
Klobouky
- nebo předejte osobně na podatelně Městského úřadu Valašské Klobouky
Na obálku uveďte „PROJEKTOVÝ MANAŽER-MIKROREGION JIŽNÍ VALAŠSKO“
Účastník výběrového řízení souhlasí, aby jeho osobní data poskytnutá zadavateli byla interně použita
pro účely výběrového řízení na výše uvedenou pozici, a to v souladu se zákonem o ochraně osobních
údajů.

Valašské Klobouky 17. 10. 2016

Martin Janík
Předseda DSO Mikroregion Jižní Valašsko

