
 

 

Místní akční skupina Bohumínsko, z.s.  

Masarykova 158, Bohumín - Nový Bohumín 

IČ: 00738557 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI 

KOORDINÁTOR PROJEKTU  

Místní akční skupina Bohumínsko se sídlem v Bohumíně hledá kolegu/kolegyni, kteří se budou podílet 
na realizaci projektu „Společně pro Bohumínsko“, reg.č. CZ.03.02.01/00/22_008/0000224, který je 
financován z Operačního programu Zaměstnanost+. 

Jste samostatní, pečliví, aktivní a komunikativní? Rádi práci dotahujete do konce? Chcete se podílet 
na rozvoji regionu? Láká Vás samostatná práce v neziskové organizaci a práce na projektu zaměřeném 
na podporu rozšíření kapacit dobrovolnictví v území, komunitních venkovských táborů a aktivit k aktivizaci 
seniorů? Máte vztah k regionu? Pokud jsou Vaše odpovědi na tyto otázky ANO, pak hledáme právě Vás! 

 Pracovní náplň: 
 koordinace aktivit projektu pro aktivitu Podpora volnočasových aktivit dětí a dospívajících 

(komunitní venkovské tábory) a Podpora rozšíření kapacit dobrovolnictví v území,  
 podílení se na aktivitách mapujících cílové skupiny v území a aktivitách zaměřených na výběr 

účastníků projektu,  
 zodpovědnost za plánování, organizování, řízení a kontrolu realizace projektu, 
 vyjednávání a koordinace sdílení informací mezi relevantními aktéry,  
 monitoring a koordinace práce projektových partnerů, podpora a konzultace, 
 koordinuje postupy prací a návaznosti v jednotlivých úkolech, 
 zodpovídá za řízení kvality projektu, 
 navrhuje a organizuje vzdělávací programy pro členy projektového týmu (včetně supervizí),  
 podílí se na aktivitách zajišťujících vyhodnocení projektu,  
 kontroluje aktivity stanovené dle smluv o finančním partnerství a vyhodnocuje nutnost realizace 

aktivit a uvolnění prostředků z paušálních výdajů pro vymezené klíčové aktivity, 
 spolupracuje s projektovým a finančním manažerem, 
 účastní se konferencí, workshopů a dalších vzdělávacích a osvětových akcí, sdílí zkušenosti 

s realizací projektu a další.  
 
 Požadujeme: 

 minimálně úplné střední vzdělání s maturitou, preferujeme vysokoškolské vzdělání – zaměření 
ekonomické, veřejná správa, regionální rozvoj, 

 znalost problematiky přípravy a řízení projektů, znalost problematiky podpory ze strukturálních 
fondů EU – výhodou,  

 organizační schopnosti, schopnost samostatné i týmové práce, schopnost operativního řešení 
problémů,  

 komunikační a prezentační dovednosti, 
 pečlivost, zodpovědnost, časová flexibilita, ochota vzdělávat se, 
 uživatelská znalost práce na PC, 
 řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řidič - podmínkou.  

 
Výhodou: 

 zkušenosti s prací na realizaci projektů financovaných ze strukturálních fondů, 
 zkušenost s řízením a administrací projektů, 



 

 
 zkušenosti s regionálním rozvojem, 
 znalost území MAS. 

 
Nabízíme: 

 zajímavou práci v příjemném pracovní prostředí,  
 5 týdnů dovolené, 
 odpovídající mzdové ohodnocení, 
 pružná pracovní doba, 
 možnost dalšího vzdělávání, 
 know-how v oblasti dotačních projektů, rozvoje venkova a neziskové činnosti. 

 
Rozsah práce: 

 Předpokládaný datum nástupu: 1. 3. 2023. 
 Pracovní úvazek na dobu určitou s tříměsíční zkušební dobou, po dobu trvání projektu  

do 28. 2. 2026 (s výhledem na navazující projekt na další 3 roky). 
 Úvazek: 20 hodin týdně (0,5 úvazek).  

 

Místo výkonu práce: Kancelář MAS Bohumínsko a území MAS Bohumínsko (Bohumín, Dolní Lutyně, 
Rychvald, Petrovice u Karviné, Dětmarovice, Petřvald, Doubrava).  

 

Případné další informace zodpoví:  

Ing. Eva Růžičková, tel. 730 521 421, email: eva.ruzickova@mas-bohuminsko.cz 

Bc. Veronika Šeligová, tel. 730 521 422, email: veronika.seligova@mas-bohuminsko.cz 

 
Lhůta pro podání přihlášek: do 8. 2. 2023, do 12.00 hod. 

Místo a způsob podání přihlášky:  

Emailem na výše uvedené kontakty MAS (dokumenty lze naskenované či čitelně mobilem vyfocené); 
osobně kancelář MAS na ul. Masarykova 418, 735 81 Bohumín; nebo poštou na adresu MAS Bohumínsko, 
ul. Masarykova 418, 735 81 Bohumín.  

 
Přihláška musí obsahovat: 

 Jméno, příjmení, titul uchazeče 
 Datum, místo narození, státní příslušnost 
 Místo trvalého pobytu uchazeče, kontaktní údaje uchazeče (email, telefon) 
 Datum a podpis uchazeče 

 
Požadované doklady:  

 Profesní strukturovaný životopis, v němž zájemce uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o 
odborných znalostech a dovednostech.  

 Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (předloží pouze vybraný uchazeč).  
 Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.  

 

 

V Bohumíně dne 19. 1. 2023 


