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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI 

PROJEKTOVÝ MANAŽER/KA 

Místní akční skupina Bohumínsko se sídlem v  Bohumíně hledá dva kolegy/kolegyně, kteří 
se budou podílet na realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. 

Projektový manažer bude zodpovědný za realizaci přiděleného operačního programu 
IROP/PRV/OPZ a bude se podílet na dalších aktivitách MAS při rozvoji partnerství. 

Jste samostatní, pečliví, aktivní a komunikativní? Rádi práci dotahujete do konce? Chcete se 
podílet na rozvoji neziskové organizace (spolku) a regionu? Láká Vás samostatná práce 
v neziskové organizaci zabývající se administrací programů Komunitně vedeného místního 
rozvoje? Máte vztah k regionu? Pokud jsou Vaše odpovědi na tyto otázky ANO, pak hledáme 
právě Vás! 

 Pracovní náplň: 

 Spolupodílí se na realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) a 
plní další úkoly spojené s realizací strategie. 

 Činnosti související s realizací projektů v rámci PRV, IROP a OPZ. 

 Zodpovídá za administraci projektů, provádí jejich kontrolu.  

 Administruje procesy výzev, žádostí a aktivit v rámci SCLLD.   

 Jedná se žadateli v území.  

 Vede agendu MAS. 

 Podílí se na animaci škol a školských zařízení, zajišťuje animační aktivity, apod. 
  

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, všeobecný přehled v oblasti regionální politiky ČR a Evropské 
unie. 

 Organizační schopnosti, schopnost samostatné i týmové práce.  

 Komunikační a prezentační dovednosti. 

 Pečlivost, zodpovědnost. 

 Uživatelská znalost práce na PC. 

 Řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řidič.  

 Komunikativní znalost anglického jazyka. 
 
 
 
 
 
 



Výhodou: 

 Zkušenosti s prací na realizaci projektů financovaných ze strukturálních fondů. 

 Zkušenost s řízením a administrací projektů. 

 Znalost finančního řízení projektů.  

 Zkušenosti s regionálním rozvojem. 

 Znalost území MAS. 
 

Nabízíme: 

 Zajímavou práci v příjemném pracovní prostředí.   

 5 týdnů dovolené. 

 Odpovídající platové ohodnocení. 

 Know-how v oblasti projektů rozvoje venkova a neziskové činnosti. 
 
Rozsah práce: 

 Datum nástupu: 2. 1. 2017. 

 Pracovní úvazek na dobu určitou s tříměsíční zkušební dobou, po dobu trvání projektu 
max. do roku 2023. 

 Úvazek: 40 hodin týdně.  
 

Místo výkonu práce: Kancelář MAS Bohumínsko (Husova 418, Bohumín) a území MAS 
Bohumínsko.   

Případné další informace zodpoví: Ing. Eva Růžičková, tel. 596 092 251, email: 
ruzickova.eva@mubo.cz.   

Lhůta pro podání přihlášek:  do 25. 11. 2016, do 12.00 hod. 

Místo a způsob podání přihlášky: osobně kancelář MAS, budova A MěÚ Bohumín, č. dveří 231 
nebo na podatelnu městského úřadu v přízemí budovy A, č. dv. 119, nebo poštou na adresu 
MAS Bohumínsko, ul. Masarykova 158, 735 81 Bohumín.  

 

 Požadované doklady:  

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

 Motivační dopis 

 Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (předloží pouze vybraný 
uchazeč).  

 Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (vybraný uchazeč doloží originál při 
nástupu do pracovního poměru).  

 Osobní dotazník pro účely výběrového řízení (tiskopisy dle vzoru na www.bohumin.cz, 
sekce Radnice, Kontakt s občany, Formuláře, odbor organizační).  

 Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového 
řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

 

 

V Bohumíně dne 1. 11. 2016 


