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

V Lipníku nad Bečvou, dne 5.
5 2. 2014

Výběrové řízení
na manažera projektu spolupráce MAS Moravská brána, o. s.
MAS Moravská brána,
ána, o.s. vyhlašuje dnem 5.
5 2. 2014 výběrové řízení na pozici manažera pro opatření
Programu
ramu rozvoje venkova LEADER IV.2.1.
IV.2
– projekty spolupráce. Náplní práce je administrace
adminis
projektu
spolupráce z PRV LEADER IV.2.1. „Hudební a filmová muzea našich regionů“. Jedná se o společný projekt MAS
Moravská brána a sousední
sední MAS (Rozvojové partnerství Regionu Hranicko), jehož hlavním výstupem je vznik 3
expozic zaměřených
řených na fenomén hudby a filmu.
filmu. Projekt doprovodí společná exkurze, odborná konference,
vzdělávací seminář či série slavnostních otevření expozic za doprovodu
doprovodu společně nacvičených skladeb
dechových hudeb z obou regionů.
Konkrétně se tedy jedná o řízení části projektu za MAS Moravská brána,, kontrola zadání a vyhodnocení
výběrových řízení jednotlivých aktivit projektu, sledování a hlášení změn, zpracování žádosti o proplacení apod.
apod
Dále zajištění služeb kanceláře MAS pro veřejnost v pracovní dny, propagace činnosti MAS a jejich partnerů.
Profesní požadavky:
zkušenosti se zpracováním či realizací projektů z Programu rozvoje venkova (PRV) prostřednictvím
Státního
átního zemědělského intervenčního fondu (SZIF); případně zkušenosti s přípravou a realizací
projektů z jiných operačních programů výhodou
řidičský průkaz na osobní auto skupiny B,
B vlastní automobil výhodou
Požadované dokumenty k přihlášce:
přihlášce
profesní životopis
motivační dopis (max. 1 strana A4)
výpis z rejstříku trestů
kontaktní telefon, e-mail
Předpokládaný termín nástupu:
nejlépe od 1. 3. 2014 na 0,4 úvazek na dobu určitou do 31. 12.. 2014 s možností navýšení na celý
úvazek v rámci projektu meziobecní spolupráce Svazu měst a obcí cca od 1.6.2014 do 30.5.2015
(pracovník
pracovník pro analýzy školství a sociálních služeb na území ORP Lipník nad Bečvou).
Bečvou
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 14. 2. 2014 do 13.00
13
v kanceláři MAS
v Lipníku nad Bečvou, Bratrská 358.
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 v pondělí
17.2. 2014 v době od 15.00 do 17.00
17 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
Ing.. Marek Zábranský, manžer MAS, tel. 739 344 119; e-mail: manazer@mas-moravskabrana.cz
moravskabrana.cz

