Obecně prospěšná společnost pro Český ráj vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pozice
hlavního manažera/ky projektu MAP Mnichovohradišťsko

Co bude Vaší pracovní náplní:
 Komplexní řízení a administrace projektu MAP Mnichovohradišťsko s rozpočetem ca 3,2 mil.
Kč financovaného z výzvy č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3
OP VVV)
 Vedení realizačního týmu projektu, zajištění aktivity Řídícího výboru
 Monitorování postupu prací, harmonogramu, podíl na finančním řízení
 Kontrola věcného plnění aktivit projektu členy odborného týmu
 Řízení změn projektu
 Zpracování průběžných a monitorovacích zpráv projektu, komunikace s poskytovatelem
dotace
 Podílení se na PR projektu

Co Vám můžeme nabídnout:
 0,5 pracovní úvazek na dobu určitou do 31. 3. 2018
 Platové ohodnocení ca 16 000 Kč (hrubá mzda při polovičním úvazku)
 Pracoviště a zázemí v Mnichově Hradišti či v Sobotce
 Pružná pracovní doba, možnost práce z domova
 Přátelské pracovní prostředí
 Kreativní práce s možností uplatnění vlastních nápadů
 Možnost rozvoje v oblasti inovace ve vzdělávání, zapojování veřejnosti, strategické plánování

Co od zájemců o pozici požadujeme:
 Prokazatelné zkušenosti s projektovým a dotačním managementem
 Zkušenosti s vedením týmu
 Minimálně středoškolské vzdělání
 Spolehlivost, samostatnost, pečlivost v oblasti administrativy
 Komunikativnost, organizační schopnosti
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Dobrá znalost práce na PC, kancelářské programy Word, Excel, Outlook

,
A navíc uvítáme:
 Zájem o oblast vzdělávání, školství a inovativní metody v něm, komunitní práci, participaci
 Zkušenosti s tvorbou strategií a akčních plánů
 Znalost místního prostředí, pozitivní vztah k regionu Mnichovohradišťska a k jeho rozvoji
 Orientaci v operačních programech zaměřených na vzdělávání
 Znalost práce v systému MS2014+
 Řidičský průkaz skupiny B

Přihláška do výběrového řízení:
Chcete-li se o nabízenou pozici ucházet, zašlete nám, prosím, do 30. listopadu 2016 e-mailem na
adresu map-mh@email.cz tyto dokumenty:



profesní (strukturovaný) životopis včetně uvedení zkušeností v oblasti projektového
managementu a referencí pro ověření údajů
motivační dopis (maximálně jedna A4)

Vybraní uchazeči budou zváni na pohovor průběžně. Nástup možný již od 1. 12. 2016.
Případné dotazy k pozici zodpoví Zuzana Tomášová tel. 604 468 649.
Děkujeme za Váš zájem a budeme se těšit na případnou budoucí spolupráci.

Tým MAP Mnichovohradišťsko

Více informací: http://www.map-mh.cz/
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