Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Manažer/ka projektů Místní akční skupiny
Úvazek: 0,4 - 1,0
Pracovní náplň:
-

administrace a projektové vedení projektů OPŽP
příprava výzev a práce s ISKP
příprava, řízení a realizace klíčových aktivit
kontakt a spolupráce s organizacemi v oblasti ochrany životního prostředí
komunikace s poskytovatelem dotace, žadateli a kontrolními orgány

Požadujeme:
-

zápal pro životní prostředí a rozvoj území Vizovicka a Slušovicka
aktivní znalost práce na PC (MS Office, Google aplikace, Facebook)
organizační a komunikativní schopnosti
orientace v dalších dotačních titulech výhodou
řidičský průkaz skupiny B je podmínkou (vlastní auto je vhodné)
příjemné vystupování a časová flexibilita, možnost dílčí práce na homeoffice
spolehlivost, samostatnost, pečlivost, kreativita
základy účetnictví (praxe v účetnictví výhodou)
VŠ vzdělání výhodou
praxe na podobné pozici velkou výhodou
aktivní členství v organizacích pracujícími v oblasti životního prostředí výhodou

Nabízíme:
-

zázemí prosperující místní akční skupiny
možnost osobního a personálního růstu
odpovídající finanční ohodnocení
příjemné pracovní prostředí
služební notebook a mobil
možnost seberealizace
práce v neziskovém sektoru

Termín nástupu: ihned nebo od 01-02/2019.
Smlouva zatím na dobu určitou do 31. 12. 2021 (s možností prodloužení).
Místo pracoviště: Vizovice, Masarykovo nám. 1007 a Masarykovo nám. 650
Místo výkonu práce: území MAS + služební cesty.
Finanční ohodnocení: až 29 000,- Kč (s možností navýšení) pro úvazek 1,0.
Pokud Vás naše nabídka zaujala a splňujete požadavky, zašlete svůj životopis, motivační dopis
s odpověďmi na požadavky a prostou kopii dokládající nejvýše dosažené vzdělání na e-mail:
manazer@masvas.cz do 12. 12. 2018 do 8:00 hod. nebo poštou.
Výběrové řízení proběhne dne 14. 12. od 13:30 nebo náhradní termín bude dohodnut individuálně
(vybraní účastníci budou informování o místě a času osobního pohovoru do 12. 12. 2018 do 20:00).
Informace o MAS Vizovicko a Slušovicko: http://www.masvas.cz
Informace o Národní síti Místních akčních skupin: http://www.nsmas.cz
Informace o místních akčních skupinách: http://www.mistniakcniskupiny.cz
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