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MAS Brána Brněnska, z.s vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice
PROJEKTOVÝ/Á MANAŽER/KA
Pracovní náplň:
‐ Poradenská a projektová činnost v oblasti dotačních programů (IROP,PRV, OP
Zaměstnanost)
‐ Komunikace se subjekty a občany v území MAS Brána Brněnska,z.s.
Požadujeme:
‐ Vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání
‐ Praxi v oblasti dotační politiky v délce alespoň 1 roku a přehled o dění v regionu MAS
‐ Komunikativnost, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, odpovědnost, schopnost práce
v týmu, příjemné vystupování, pečlivost
‐ Znalost práce na PC (MS Office)
‐ 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
‐ Odpovídající platové ohodnocení
‐ Pružnou pracovní dobu
Druh a délka pracovního poměru:
‐ Práce na plný úvazek
‐ Nástup od 1. 3. 2017
Výběroví řízení na pracovníka MAS Brána Brněnska,z.s. bude tří kolové.
I. kolo
Zašlete nám váš životopis, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a upravené
dokumenty, které najdete na stránkách MAS Brána Brněnska, z.s.
V rubrice na webu www.branabrnenska.cz – Úvod – VŘ na manažera MAS jsou zveřejněny tři
soubory – Analytická část MAP Kuřim, Strategický rámec MAP Kuřim a Pokyny. Tyto soubory si
stáhněte a dle pokynu zpracujte požadované úpravy na dokumenty.
Do 20. 1. 2017 zašlete na e‐mail jas.stastna@gmail.com tyto dokumenty:
1) Životopis
2) Kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
3) Upravený dokument Analytická část MAP Kuřim a Strategický rámec MAP Kuřim

II. kolo
Vybraní uchazeči, kteří zašlou do 20. 1. 2017 požadované doklady budou e‐mailem či
telefonicky do 31. 1. 2017 osloveni s nabídkou termínu na osobní pohovor.
Osobní pohovor bude probíhat v kanceláři MAS – Křížkovského 48/2, Kuřim 664 34.
III. kolo
K tomuto kolu zašle uchazeč výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců).
Vybraní uchazeči budou pozváni v předem daném termínu na jednodenní akci. Za přítomnosti
personální agentury proběhne formou testů a her závěrečný výběr vhodného pracovníka na
tuto pozici.
Následně Programový výbor nebo jeho zástupce, s konečnou platností rozhodne o výběru
konkrétního pracovníka na tuto pozici.
Všechny doklady z I. kola zasílejte na e‐mail jas.stastna@gmail.com

Kontaktní osoba:
Bc. Jana Šťastná, tel. 607 170 464
jas.stastna@gmail.com
POZN.
MAS Brána Brněnska, z.s. si vyhrazuje právo zrušit toto řízení kdykoliv v jeho průběhu, případně
změnit podmínky výběru.

