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Oznámení vyhlášení výběrového řízení 

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. 

 

Vyhlašuje výběrové řízení na pozici „Projektový manažer“ 

 

Zajímá Vás práce v oblasti regionálního rozvoje? 

 

Láká Vás práce v organizaci zabývající se administrací Komunitně vedeného místního rozvoje 

a realizací dalších projektů v oblasti rozvoje venkova? 

 

Záleží Vám na našem regionu, máte vztah k jeho tradicím, kultuře, obyvatelům, životnímu 

prostředí?  

 

Chcete se podílet na rozvoji regionu, který je Vám blízký? 

 

Jste komunikativní, pracovití, samostatní, máte tvůrčí nápady? Jste pečliví a je na Vás 

spolehnutí? 

 

Pokud je Vaše odpověď na tyto otázky ANO, pak hledáme právě VÁS! 

 

Druh práce:  

Předmětem výkonu práce bude realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. pro období 2014–2020 (dále jen „SCLLD“) a její 

aktualizace. Dále veškerá administrativní a organizační činnost spojená s výzvami SCLLD 

a s tím související koordinace a metodická pomoc žadatelům a příjemcům podpory ze SCLLD.  

 

V náplni práce projektového manažera dále bude související administrativní činnost MAS, 

činnosti spojené se získáváním, projednáváním a administrováním dotačních projektů, 

zajištění spolupráce s aktéry v území a péče o partnerskou základnu MAS, spolupráce 

s ostatními MAS, včetně Krajského sdružení MAS a Národní sítě MAS, a plnění dalších úkolů, 

jimiž bude pověřen orgány MAS nebo manažerem pro realizaci SCLLD. 

 

Místo výkonu práce:  

Kancelář MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. a území v působnosti MAS 

 

Rozsah práce:  

plný či částečný pracovní úvazek (minimálně 0,8) 
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Předpoklady:  

- dosažení 18 let věku  

- způsobilost k právním úkonům  

- bezúhonnost  

- ovládání českého jazyka  

 

Co požadujeme?  

- Minimálně středoškolské vzdělání s maturitou – min. středoškolské vzdělání s 

maturitou 

- základní orientace v dotačních programech 2014–2020 – IROP, OPZ, PRV  

- znalost cizího jazyka slovem i písmem (znalost dalšího cizího jazyka vítána) 

- aktivní samostatný přístup s odpovědností za odvedenou práci  

- časová flexibilita  

- velmi dobré komunikační a organizační schopnosti  

- schopnost týmové práce  

- řidičský průkaz skupiny B 

- znalost práce na PC (MS Office, Internet) 

 

Výhodou  

- vzdělání v oblasti regionálního rozvoje, ekonomie, veřejné správy či práva  

- předchozí zkušenost s přípravou dotačních projektů, žádostí o dotace  

- znalost regionu MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.  

- znalosti v oblasti zadávání veřejných zakázek, stavebního řízení  

- orientace v účetnictví  

- orientace v systému/systémech pro administraci dotací MS2014+ (ISKP14+, CSSF+), 

Portál Farmáře 

 

Co nabízíme?  

- možnost samostatné práce na zajímavých projektech  

- různorodou práci podněcující osobní rozvoj  

- příležitost podílet se na rozvoji regionu, realizovat vlastní nápady  

- příjemné pracovní prostředí a práci v malém kolektivu  

- pružnou pracovní dobu  

- odpovídající platové ohodnocení  

 

Předpokládaný nástup: nejlépe od 1. října 2019, popř. dle domluvy. 
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V případě zájmu zašlete nebo doneste do 27. srpna 2019 váš profesní životopis, motivační 

dopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (popř. doklad o jeho vyžádání), 

a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání na adresu kanceláře MAS: 

 

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. 

Regnerova 143 

542 32 Úpice 

 

Uzavřenou obálku označte heslem: „Výběrové řízení – Projektový manažer MAS Království 

– Jestřebí hory, o.p.s.“. 

 

V případě splnění výše uvedených požadavků budete pozváni k pohovoru. 

 

V případě jakýchkoli dalších dotazů se neváhejte obrátit na ředitele Mgr. Jan Balcara, Ph.D. – 

Balcar@kjh.cz. 777 851 871. 

 

 

Pozn.: Pokud se Vás tato pracovní nabídka osobně netýká, budeme rádi, když nám ji 

pomůžete šířit mezi možné zájemce. 
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