MAS Stolové hory
se sídlem Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují
Bezděkov nad Metují, Bukovice, Česká Metuje, Machov, Police nad Metují,
Suchý Důl, Velké Petrovice, Žďár nad Metují, Hronov, Žďárky,
Stárkov, Vysoká Srbská, Velké Poříčí, Náchod

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Místní akční skupina Stolové hory vyhlašuje výběrové řízení na pozici manažera pro
realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Druh práce: Předmětem výkonu práce bude práce na dokumentu Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje (dále jen „SCLLD“), včetně jeho projednání, zajištění procesu standardizace MAS, a
dále vlastní realizace SCLLD ve spojení se získáváním, projednáváním a administrováním dotačních
projektů prostřednictvím operačních fondů EU. Manažer bude oprávněn jednat za sdružení v rozsahu
vymezeném plnou mocí, kterou mu vystaví statutární orgán spolku. Jeho úkolem bude zejména jednat
v administrativních záležitostech MAS, spolupracovat s ostatními MAS, včetně Krajské a Národní sítě
MAS, jednat se členskou základnou, organizačně zajišťovat jednání orgánů MAS, a plnit další úkoly,
jimiž bude pověřen orgány MAS. Manažer je výkonným orgánem MAS a jejích výborů a komisí. Je
odpovědný za praktický výkon rozhodnutí MAS. Bude vyhlašovatelem sběru projektů, koordinátorem a
metodickým pomocníkem při realizaci projektů, je odpovědný za sběr dat pro jednání rozhodovacích
orgánů MAS.
Místo výkonu práce: území v působnosti MAS Stolové hory
Rozsah práce: plný pracovní úvazek
Předpoklady:
- dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyku
Požadavky:
-

minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou ekonomického směru nebo
veřejnosprávního směru
orientace v účetnictví spolků
samostatnost
časová flexibilita
organizační schopnosti
řidičský průkaz skupiny B (vlastní motorové vozidlo)
znalost práce na PC (MS Office, Internet)

Výhody:
- orientace v přípravě grantových projektů a žádostí o dotace
- předchozí zkušenost s přípravou dotačních projektů
Uzávěrka přihlášek: 25. listopadu 2014
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Termín nástupu: nejlépe 1. prosince 2014
Přihlášky s požadovanými doklady doručte na adresu:

MAS Stolové hory,
Masarykovo náměstí 98,
549 54 Police nad Metují,
tel: 491 541 118,
mob.:+420 606 719 554
e-mail: skop@meu-police.cz

Náležitosti přihlášky: Jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní
příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu, datum a podpis zájemce.
K přihlášce připojte: Profesní životopis s uvedením dosavadních zaměstnání, odborných znalostí a
dovedností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, popř. doklad o jeho vyžádání a
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Motivační dopis, ve kterém popíšete důvod
Vašeho zájmu o tuto pozici, předchozí zkušenost s problematikou komunitně vedeného rozvoje,
předchozí zkušenost se spolkovou činností či vedením spolku a případně předchozí zkušenost
se zajišťováním dotačních projektů.

Uzavřenou obálku označte heslem „Výběrové řízení – Manažer MAS Stolové hory“.
Po skončení výběrového řízení budou uchazečům poskytnuté písemné materiály k výběrovému řízení
vráceny.
Pozn. Výběrová komise si vyhrazuje právo rozhodnout pouze na základě písemných přihlášek. Vhodní
uchazeči budou přizváni k osobnímu pohovoru, který se uskuteční dne 28. listopadu 2014, na
Městském úřadě v Hronově.

Dne 19. listopadu 2014

Mgr. Jiří Škop
předseda MAS Stolové hory
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