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Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení
pracovní pozice

PROJEKTOVÝ MANAŽER/KA MAS Brána Brněnska, MANAŽER/KA
Místního akčního plánování ve vzdělávání (MAP)
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)
- 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.
- Koordinace aktivit pobíhajících v projektu Místní akční plán (MAP)
- Zpracování nových poznatků do dokumentu MAP a zajištění logických vazeb v dokumentu,
- Vyhodnocování dotazníkových šetření, zjišťování potřeb a plánů aktivit škol
- Odpovědnost za celkovou realizaci rozvoje a aktualizace MAP,
- Koordinace činností rozvoje a aktualizace MAP
- Účast na jednáních pracovních skupin, porad odborného týmu, vč. přípravy podkladů a prezentace
výsledků pracovních skupin řídicímu výboru
- Vyhodnocování plnění priorit a cílů MAP a také naplňování akčních plánů
- Průběžný monitoring a pravidelné vyhodnocování průběhu realizace projektu

Požadujeme:
- Vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání ukončené maturitou
- Základní orientace v dotačních programech 2014-2020
- Výborný přehled o dění v regionu MAS Brána Brněnska, z.s.
- 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 a Excel)
- Řidičský průkaz skupiny B, možnost využití vlastního automobilu pro pracovní cesty po regionu

Výhodou jsou zkušenosti a znalosti:
- Zkušenost s tvorbou strategických dokumentů či analýz výhodou
- Zkušenost v modelářství, práce s balzou, popř. jiné polytechnické dovednosti
- Zkušenost v oblasti koučování a rozvoje lidských zdrojů
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Nabízíme:
- Zajímavou a pestrou práci v oblasti regionálního rozvoje a dotačního managementu
- Samostatnou práci na zajímavých projektech
- Zkušenosti z oblasti školství
- Odpovídající platové ohodnocení
- Služební notebook a mobil

Druh, délka pracovního poměru, místo výkonu práce:
- Práce na plný úvazek (1,0)
- Pracovní poměr na dobu určitou do 31. 8. 2020
- Nástup možný od1. 9. 2019
- Kancelář Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s., Křížkovského 48/2, Kuřim 664 34,
případné pracovní cesty v regionu MAS a v rámci ČR a SR

Výběrové řízení na pracovníka Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. bude dvoukolové.

I. kolo
Zašlete nám váš životopis, 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 nejpozději do 17. 07. 2019 na e-mail warzechova@branabrnenska.cz.

II. kolo
Vybraní uchazeči, kteří zašlou do 17. 07. 2019 požadované podklady, a budou splňovat veškeré
předpoklady, budou nejpozději do 22. 07. 2019 osloveni s nabídkou termínu na osobní pohovor. Osobní
pohovory budou probíhat v termínu od 24. 07. 2019 – 02. 08. 2019 v kanceláři Místní akční skupiny Brána
Brněnska, z.s., Křížkovského 48/2, Kuřim 664 34.
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. Petra Warzechová
tel. 737 002 924
warzechova@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.
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