
 

 

 

 

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici 
 

 
MANAŽERKA/MANAŽER SCLLD 

 
 
 

Pracovní náplň: 
 

- Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Brána Brněnska, 

z.s., a s tím související agenda  

- Animace území s cílem realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 

- Příprava SCLLD pro nové programové období 

- Zodpovědnost za vyhlašování a administraci dotačních výzev z IROP 

- Poradenská činnost v oblasti dotačních programů 

- Konzultace se zájemci a žadateli o dotace 

- Organizace vzdělávacích akcí a seminářů pro žadatele o dotaci 

- Vedení agendy MAS, příprava podkladů pro volené orgány MAS, příprava jednání volených orgánů 
MAS 

- Administrace webových stránek MAS, propagace činnosti MAS, prezentace výsledků činnosti 

- MAS 

- Reprezentace MAS  
 
 

Požadujeme: 
 

- Vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání ukončené maturitou 

- Zkušenosti s Integrovaným regionálním operačním programem (IROP) 

- Základní orientace v dalších dotačních programech 

- Zájem o rozvoj regionu MAS Brána Brněnska, z.s. 

- Aktivní samostatný přístup, pečlivost 

- Analytické myšlení, schopnost operativního řešení problémů 

- Dobré komunikační a organizační schopnosti 

- Schopnost práce v týmu 

- Příjemné vystupování 

- Velmi dobrá znalost práce na PC  

- Řidičský průkaz skupiny B,  

- Možnost využití vlastního automobilu pro pracovní cesty po regionu 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Nabízíme: 

- Zajímavou a pestrou práci v oblasti regionálního rozvoje a dotačního managementu 

- Spolupráci i samostatnou práci na zajímavých projektech  

- Možnost realizace vlastních projektů 

- Odpovídající platové ohodnocení 

- Služební notebook a mobil 

- Flexibilní pracovní doba, po zapracování možnost částečně práce z domu 
 

Druh, délka pracovního poměru, místo výkonu práce: 

- Práce na plný úvazek (1,0) 

- Pracovní poměr na dobu určitou s výhledem dlouhodobé spolupráce 

- Nástup možný od   1.5.2020 

- Kancelář Místní   akční   skupiny Brána Brněnska, z.s., Křížkovského 48/2, Kuřim 664 34, pracovní 
cesty v regionu MAS a v rámci ČR a SR. 

 
 
 
Pro přihlášení do výběrového řízení zašlete profesní životopis a motivační dopis včetně specifikace 
platových a dalších preferencí emailem na kavka@branabrnenska.cz  
Do předmětu vždy uvádějte celý název pracovní pozice.  
 
Po vyhodnocení doručených reakcí budeme kontaktovat vybrané uchazeče, a to telefonicky nebo e-
mailem, abychom se mohli domluvit na termínu osobní schůzky. 
 
Osobní pohovor bude probíhat v kanceláři Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s., Křížkovského 48/2, 
Kuřim 664 34. 
 
 
Kontaktní osoba pro dotazy a bližší informace: 
Miloslav Kavka, tel. 604 171 798, email: kavka@branabrnenska.cz 

 
Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s., IČO: 227 123 72, 
Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů 
získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR). 
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