Evropský zemědělský
lský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

V Lipníku nad Bečvou, dne 29.
29 10. 2013

Výběrové řízení
na projektového manažera MAS Moravská brána, o. s.
MAS Moravská brána,
ána, o.s. vyhlašuje dnem 29.
29 10. 2013 výběrové řízení na pozici projektového manažera pro
opatření Programu rozvoje venkova LEADER IV.1.1. - Místní akční skupina (tzv. manažer Strategického plánu
LEADER). Náplní práce je administrace projektů z PRV LEADER IV.1.2. - Realizace místní rozvojové strategie, tj.
vyhlášení a realizace výzvy na základě pravidel PRV, příjem projektů a jejich administrace s žadateli a platební
agenturou, kontrola zadání a vyhodnocení výběrových řízení pro žadatele, kontrola realizace a monitoring
projektů, zpracování žádostí o proplacení apod. Dále
Dál zajištění služeb kanceláře MAS pro veřejnost v pracovní
dny, příprava projektů spolupráce PRV IV.2.1., propagace činnosti MAS a jejich partnerů.
Profesní požadavky:
zkušenosti se zpracováním či realizací projektů z Programu rozvoje venkova (PRV) prostřednictvím
Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF); případně zkušenosti s přípravou a realizací
projektů z jiných operačních programů
řidičský průkaz na osobní auto skupiny B
Požadované dokumenty k přihlášce:
přihlášce
profesní životopis
motivační dopis
is (max. 1 strana A4)
výpis z rejstříku trestů
kontaktní telefon, e-mail
Předpokládaný termín nástupu:
nejlépe od 1. 12. 2013 na celý úvazek na dobu určitou do 31. 12.. 2014 s možností prodloužení
spolupráce
Místo výkonu práce:
území MAS Moravská brána (tj. území mikroregionů Lipenska, Pobečví a Záhoří-Helfštýn),
Záhoří
místo
kanceláře - zámek Lipník
ník nad Bečvou, Bratrská 358, 751 31.
31
Termín odevzdání přihlášek:
písemně v zalepené obálce s názvem výběrového řízení do pátku 15. 11.. 2013 do 13.00 v kanceláři
MAS v Lipníku nad Bečvou,, Bratrská 358.
Osobní pohovory s uchazeči:
předmětem osobního pohovoru před výběrovou komisi bude mimo jiné prezentace uchazeče,
představení jeho zkušeností z praxe v projektovém řízení, platové ocenění, pracovní podmínky vzdálenost a čas dojíždění. Osobní pohovory se uskuteční na základě telefonického
nického kontaktu ve čtvrtek
21. 11. 2013 v době od 13.00 do 17.00 v kanceláři MAS v Lipníku nad Bečvou, Bratrská 358.
358

Více informací poskytnou:
Ing. Otakar Dokoupil, CSc. předseda MAS, tel. 737 205 449; e-mail:
e
starosta@prosenice.cz
Vlastimil Bia, místopředseda MAS, tel. 581 791 015,6; e-mail:
e
starosta@pavloviceuprerova.cz
vloviceuprerova.cz
Tomáš Šulák, místopředseda MAS, tel. 775 949 142; e-mail:
e
tomas.sulak@obec-veselicko.cz
veselicko.cz

