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Výběrové řízení na pozici   
projektového manažera MAS Hlinecko 
Místní akční skupina Hlinecko, z. s. hledá 
pracovníka/pracovnici na pozici projektového 
manažera/projektové manažerky  
 
Požadujeme doložit: 
Vysokoškolské vzdělávání  
Znalost práce na PC na pokročilé úrovni 
 
Další předpoklady: 
Velmi dobrá znalost regionu a bydliště na území MAS Hlinecko 
Pečlivost, samostatnost, vysoké pracovní nasazení 
Řidičský průkaz skupiny B- aktivní řidič/řidička 
Trestní bezúhonnost 
Ochotu cestovat, zejména v rámci regionu 
Sociální zralost a odborné znalosti  
Schopnost strategického myšlení 
Iniciativní a proaktivní jednání 
Kreativita a samostatnost 
Komunikační a prezentační schopnosti 
Schopnost týmové spolupráce 
Časová flexibilita, ochota se učit a samovzdělávat 
 
Výhodou pro výběr vhodného kandidáta budou: 
Vzdělání v oblasti regionální rozvoje, školství, ekonomie nebo příbuzných oborů 
Zkušenost s administrací evropských dotací  
Znalost anglického jazyka na úrovni B2 (First Certificate in English) 
Pokročilá znalost práce na PC, MS Office (Word, Excel, Internet, Outlook) 
Znalost grafických programů Adobe (Corel), video SW, mapových SW nebo zkušenost s tvorbou webových stránek 
Znalost účetnictví neziskové organizace 
Znalost dalšího jazyka 
 
Nabízíme: 
Smysluplnou a zodpovědnou práci pro region Hlinecka v zavedené neziskové organizaci 
Podíl na rozvoji venkova v dotčeném území 
Celý úvazek s hrubou mzdou 15–25 tis. Kč dle zkušeností, dovedností a praxe  
Nástup: leden - únor 2017, místo pracoviště: Hlinsko 
Délka trvání pracovního poměru: do 31. 12. 2017 se zkušební dobou 3 měsíce a s možností dalšího prodloužení  
 
Náplň práce: 
Administrace projektů a programových rámců SCLLD na území MAS Hlinecko  (IROP / PRV / OPZ / OPŽP) 
Konzultační činnost při realizaci a vyúčtování projektů (s možnou specializací i na animaci a oblast vzdělávání) 
Vedení projektů mezinárodní spolupráce 
Povinná participace na související administrativě, zajištění chodu a provozu MAS 
Spolupráce při prezentačních a propagačních akcích, jarmarcích, veletrzích 

 
Své nabídky obsahující strukturovaný životopis, motivační dopis a případně reference zasílejte nejpozději       
do 15. 12. 2016 (včetně) v tištěné  formě na adresu kanceláře MAS:  
MAS Hlinecko, Máchova 1121, 539 01 Hlinsko s nápisem: NEOTVÍRAT: Výběrové řízení na projektového 
manažera nebo v elektronické formě na adresu: ondrackova@mashlinecko.cz 
 
Výběrové řízení je vícekolové. V prvním kole se hodnotí došlé životopisy a motivační dopisy. V dalších kolech  
pro vybrané uchazeče probíhají testy a následně osobní pohovor k ověření informací a znalostí uchazečů. 
Dovolujeme si upozornit, že uchazeči, kterým se neozveme do 20. 12. 2016, nebyli na základě daných kritérií 
vybráni do druhého kola výběrového řízení. Děkujeme za pochopení.  
 
Další případné informace podá: Olga Ondráčková, e-mail: ondrackova@mashlinecko.cz nebo tel.: 777 111 078 
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