
                                                                                                                                                   

 

MAS Moravská brána, z.s. se sídlem v Lipníku nad Bečvou vypisuje výběrové řízení na pozici:  
  
  

Projektový manažer – koordinátor projektu „Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím 
podnikatelsko-zaměstnaneckých center“ pro Olomoucký kraj 

 
  
Zajímají Vás nové výzvy? Jste člověk s širokým záběrem, zájmem o podnikatelskou sféru, oblast sociální, 
či téma trhu práce? Máte zkušenosti s evropskými dotacemi a manažerské schopnosti k tomu? Jste 
kreativní a samostatný/á? Je pro Vás výzvou získat know how pro vedení vlastního projektu? MAS 
Moravská brána připravuje projekt na podporu podnikání na venkově a hledá manažera pro tento 
záměr.  
 
Cílem projektu je rozvoj podnikatelských aktivit především ve venkovském prostoru založený na 
uplatnění metodiky tzv. podnikatelsko-zaměstnaneckých družstev (v zahraničí rozšířených pod názvem 
Business and Employment Co-operative iniciative, zkratka BEC). Cílovou skupinou projektu jsou 
uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce a zájemci o zaměstnání, což jsou osoby, které chtějí 
změnit své pracovní uplatnění. BEC družstva jsou vhodnou formou sociálního podnikání, kdy prvotním 
cílem je vstup uchazečů – členů družstva do samostatného podnikání nebo zpět na trh práce.  
Prostředkem dosažení cíle je přenos know-how fungujícího BEC družstva v Centru pro komunitní práci 
Moravskoslezského kraje (dále jen CpKP) do Olomouckého kraje (I. etapa – od 09/2016 – 02/2017) a 
následně založení a rozvoj podnikatelsko-zaměstnaneckého družstva na území MAS MORAVSKÁ 
BRÁNA (II. Etapa – od 03-04/2017). 
 
Požadujeme:  

• VŠ/SŠ vzdělání, komunikační schopnosti na vysoké úrovni, asertivita 

• Schopnost vedení lidí – školení metodiky, koučink, motivace 

• Uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, Power Point, Outlook), vlastní PC 

• ŘP sk. B, vlastní auto 

• Zkušenosti v některé nebo ve více z následujících oblastí - podniková ekonomika, řízení 
podniku, vzdělávání dospělých, orientace v politice zaměstnanosti ČR, ideálně ve spojení se 
znalostmi související sociální problematiky 

• Zkušenosti se zpracováním a realizací projektů z operačních programů EU výhodou 
 
Nabízíme: 

• Pracovní úvazek 0,3 na pracovní smlouvu s možností rozšíření 

• Zajímavou  práci na vznikajícím projektu 

• Proškolení a metodickou podporu po celou dobu trvání projektu 

• Pružnou pracovní domu se zaměřením na výsledek 

• Příjemné pracovní prostředí 

• Práce vhodná pro maminky ke konci rodičovské dovolené, možný postupný záběh 
 
Požadované dokumenty k přihlášce do VŘ: 

• Profesní životopis 

• Motivační dopis (max. 1 strana A4) 
  



                                                                                                                                                   

 

 
Průběh výběrového řízení: 

• Do výběrového řízení se přihlašujte emailem na adresu: vendula.hluzinova@mas-
moravskabrana.cz, a to do 1. 9. 2016 

• Ústní kolo výběrového řízení proběhne v pondělí 5. 9. v kanceláři MAS v Lipníku nad Bečvou 

• Úspěšní uchazeči prvního kola budou na pohovor telefonicky pozváni nejpozději v pátek 2. 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


