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Místní akční skupina Svitava z. s. 

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice  

 

projektový manažer MAS 
 
 
Druh pracovního poměru: pracovní poměr na dobu neurčitou  

Platové podmínky: 30 000 Kč – 36 000 Kč  

Nástup: 1. 3. 2022 s tříměsíční zkušební dobou  

 

Požadavky:  

• Vysokoškolské vzdělání, popř. minimálně úplné středoškolské vzdělání s nejméně tříletou praxí; praxe v práci 

s dotačními tituly, ve veřejné správě, státní správě, finančnictví nebo příbuzném oboru výhodou  

• Osobní svéprávnost a bezúhonnost ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání  

• Dobrá orientace v právních předpisech, zejména pak upravujících fungování spolků, zákoníku práce, o 

účetnictví, občanského zákoníku apod.  

• Základní znalost fungování a činnosti místních akčních skupin  

• Dobré komunikační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, časová flexibilita, 

odpovědný přístup k plnění pracovních úkolů  

• Velmi dobrá uživatelská znalost práce s výpočetní technikou v prostředí Windows  

• Řidičský průkaz skupiny B, vlastní osobní vozidlo s možností využívání ke služebním účelům a znalost území 

působnosti MAS Svitava výhodou  

 

Pracovní náplň:  

• Vedení administrace k žádostem o poskytnutí dotací z ESI fondů (PRV, OP Z, IROP, OP ŽP, OP TAK), grantů, 

nadací či jiných národních dotačních zdrojů nebo dotací územních orgánů  

• Koordinace projektu OP Z+ pro programové období 2021-2027 

• Konzultace projektových záměrů žadatelů  

• Administrativní práce spojené s vyhlášenými výzvy MAS, kontrola a monitoring projektů  

• Příprava podkladů pro vyúčtování režijních výdajů spolku  

• Sestavování roční zprávy o činnosti spolku, monitorovacích zpráv, evaluace plnění strategie MAS  

• Organizační zajišťování veřejných a spolkových akcí, zasedání výborů a pracovních schůzek  

• Administrativní podpora a vedení agend, organizace a zpracování dotazníkových šetření  

• Vytváření prvotních účetních dokladů pro účetnictví  

• Aktualizace webových stránek, organizační a obsahové zabezpečování vydávání zpravodaje MAS  
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Co nabízíme: 

• Práce v přátelském kolektivu a příjemném pracovním prostředí 

• Po zapracování možnost částečné práce v režimu home – office  

• Flexibilní pracovní doba 

 

 

Zájemce k přihlášce připojí: 

• Strukturovaný životopis 

• Motivační dopis 

• Souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákon 101/2000 Sb. pro účely výběrového řízení 

 

Dokumenty doručte na adresu: Místní akční skupina Svitava z. s., Olomoucká 1097/26, 568 02 Svitavy. Obálku 

označte „VŘ neotvírat“ nebo na e-mail: skoda@massvitava.cz.   

Lhůta pro podání přihlášek končí 4. 2. 2022 ve 12:00 hod. 

 

Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru průběžně. 

Místní akční skupina Svitava z. s. si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.  

 

Kontaktní osoba: Petr Škoda, DiS., tel. 725 925 454, skoda@massvitava.cz  

 
 

 

 

 

              Ve Svitavách dne 3. 1. 2022  
 
 
Vladimír Buchta v. r.  
  předseda spolku 
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PŘIHLÁŠKA 

do výběrového řízení na pracovní pozici 

 projektový manažer MAS 

 

 
Příjmení:  ………………………   Jméno:   ………………………   
 
Titul: ………………………       Datum narození: ………………………   
 
Místo narození:  ………………………  Státní příslušnost: ………………………   
 
Číslo občanského průkazu: ……………………………………………………………………          
 
Místo trvalého pobytu: ……………………………………………………………………          
(nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana) 
 
Datum možného nástupu do zaměstnání: ……………………………………………………      
 
Kontaktní adresa: …………………………………………………………………………...          
 
Mobilní telefon: ………………………   
 
E – mail:  ……………………… 
 
Datum:  ………………………  
 
Podpis:  ……………………… 

 

K přihlášce přikládám tyto přílohy: 

 

1. Strukturovaný životopis 

2. Motivační dopis 

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 



Souhlas s evidováním osobních údajů 
 
 
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů souhlasím, aby osobní údaje 
uvedené v mé přihlášce k výběrovému řízení a v přílohách byly Místní akční skupinou Svitava z. s. 
evidovány za účelem případného možného zaměstnání v tomto spolku, a to po dobu jednoho měsíce 
po skončení výběrového řízení. 
 
Po této době žádám (zaškrtněte jednu z nabízených variant): 
1) o vrácení kompletních osobních materiálů poštou na mou uvedenou adresu 
2) osobně si vyzvednu osobní materiály v místě sídla spolku 
3) o skartaci osobních údajů 
 
 
 
Přihlašuji se na obsazení místa …………………………………………………………………. 
 
 
 
 
    Jméno, příjmení, titul ……...……………….…………………… 
 
    bytem ( ulice číslo ) .…………………...…..…………………… 
 
    ( město PSČ ) …………………...………………………………. 
 
    podpis ……………………...……………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
V ………………………….………………………..dne ………………………………………. 
 
 
 
 
 

 


