V Lipníku nad Bečvou, dne 11. 7. 2017

Výběrové řízení MAS Moravská brána, z. s.
na hlavního projektového manažera a zpracovatele MAP
Zajímá Vás, jak se vzdělávají naše děti? Přemýšlíte někde nad bolestmi našeho školství? Chtěl/a byste
mít možnost podílet se na změně přímo v nejbližším území na úrovni ředitelů škol v území MAS
Moravská brána? Pro naši kancelář v Lipníku nad Bečvou hledáme hlavního projektového manažera a
zpracovatele pro MAP Vzdělávání. Náplní práce je tvorba místního akčního plánu vzdělávání pro území
MAS Moravská brána a facilitace jednání s dotčenou veřejností.
Profesní požadavky:
•
•
•
•
•
•
•

VŠ/SŠ vzdělání, pedagogický směr velkou výhodou
Zkušenosti s řízením pracovního týmu
Zkušenosti se zapojováním dotčené veřejnosti do realizace projektů, nebo do procesů
strategického nebo akčního plánování (zkušenosti mohou být například v oblasti: vzdělávání,
sociálních služeb, místní agendy 21, místních akčních skupin, strategie rozvoje obce)
Zkušenosti se zpracováním strategických nebo akčních plánů výhodou
Komunikační schopnosti na vysoké úrovni, schopnost vést jednání, asertivita
Samostatnost, pečlivost, důslednost, ale i kreativní myšlení
Řidičský průkaz na osobní auto skupiny B

Nabízíme:
•
•
•

Zajímavou a smysluplnou práci se společenským přesahem
Pružnou pracovní dobu se zaměřením na výsledek
Dobré finanční ohodnocení

Požadované dokumenty k přihlášce:
•
•

Profesní životopis a motivační dopis (max. 1 strana A4)
Výpis z rejstříku trestů

Předpokládaný termín nástupu:
•

Od 01. 08. 2017 (případně dle možností) na 0,9 úvazku na dobu určitou do 31. 12. 2018 s
předpokladem prodloužení spolupráce na celý úvazek do 31.12.2021

Místo výkonu práce:
•

Území MAS Moravská brána (tj. území mikroregionů Lipenska, Pobečví a Záhoří-Helfštýn),
místo kanceláře - zámek Lipník nad Bečvou, Bratrská 358, 751 31.

Průběh výběrového řízení:
•
•

Přihlášku doručte osobně do kanceláře MAS Lipník nad Bečvou, Bratrská 358 nebo emailem
na adresu: manazer@mas-moravskabrana.cz , a to do středy 26.7.2017
Ústní kolo výběrového řízení proběhne v pátek 28.7.2017 od 13:00 v kanceláři MAS v Lipníku
nad Bečvou, úspěšní uchazeči prvního kola budou na pohovor telefonicky pozváni nejpozději
ve čtvrtek 27.7.2017

Více informací poskytnou:
Ing. Martina Zdráhalová, tel: 602 734 201; e-mail: martina.zdrahalova@mas-moravskabrana.cz
Ing. Marek Zábranský, tel: 739 344 119; e-mail: manazer@mas-moravskabrana.cz

