Místní akční skupina Naděje, obecně prospěšná společnost
HLEDÁ DO SVÉHO TÝMU NOVÉHO KOLEGYNI/KOLEGU NA POZICI
„PROJEKTOVÝ MANAŽER“.

Místní akční skupina Naděje, obecně prospěšná společnost
(dále jen MAS Naděje o.p.s.)
IČ:

22801073

Sídlo:

Lišnice čp. 42, Most 434 01

Kancelář:

Lišnice čp. 42, Most 434 01

Telefon:

(+420) 775 250 233

Email:

kamila.fridrichova@masnadeje.cz

Web:

www.masnadeje.cz

Facebook:

https://www.facebook.com/www.masnadeje.cz

Místní akční skupina neboli MAS je společenství lidí, obcí, firem a neziskových organizací se společným
cílem rozvoje vymezeného regionu. Má formu neziskového subjektu s mechanismy společného
rozhodování a uplatněním partnerství. Tvorbou společné strategie směřuje k vytyčení společných priorit
a s pomocí principu LEADER a komunitně vedeného místního rozvoje umožňuje její realizaci. Více než
180 MAS v ČR také vytváří pestrou síť aktivních společenství, která spolupracují a předávají si zkušenosti
s rozvojem venkova a s rozvojem aktivního lidského potenciálu v regionech. Každá MAS má zákonitě
jiné priority, jiné formy spolupráce a jiné postupy, dohromady však sjednocené pravidly metody LEADER
a komunitně vedeného místního rozvoje.
Požadavky:
-

Minimálně středoškolské vzdělání s maturitou

-

Organizační a komunikační schopnosti, příjemné vystupování

-

Dobrá znalost práce na PC (office)

-

Samostatnost, pečlivost, důslednost, schopnost přijmout odpovědnost

-

Časová flexibilita v návaznosti na flexibilní pracovní dobu a časové možnosti partnerů a členů
MAS Naděje o.p.s.

-

Řidičský průkaz skupiny B a možnost využití vlastního vozidla k pracovním úkonům

-

Vlastní mobilní telefon

-

Vlastní notebook
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Výhodou:
-

Zkušenost s dotačními tituly či praxe v oboru

-

Znalost cizího jazyka (AJ, NJ)

Náplň práce:

-

Vyhlašování výzev pro území MAS Naděje o.p.s. v rámci Operační programu Zaměstnanost

-

Administrace výzev a projektů v systému MS 2014+ (ISKP a CSSF14+)

-

Komunikace se zřizovateli a poskytovateli sociálních služeb, předškolských a školských zařízení

-

Propagace činnosti MAS Naděje o.p.s.

-

Příprava vzdělávacích akcí a seminářů

Nabízíme:

-

Pracovní poměr na dobu určitou s tříměsíční zkušební lhůtou, s možností prodloužení na dobu
neurčitou

-

Nástupní plat 19.000,- Kč HM, s možností navýšení až na 22.000,- Kč HM

-

Zajímavou práci v organizaci sdružující subjekty na území 22 obcí

-

Možnost flexibilní pracovní doby

-

Možnost vykonávat práci z domova (homeoffice)

-

Nástup možný od 1. července 2017

Strukturované životopisy a motivační dopis s fotografií můžete zasílat do 31. května 2017
na email kamila.fridrichova@masnadeje.cz.
S vybranými uchazeči bude uskutečněn pohovor.
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