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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI: MANAŽER PROJEKTU MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN
VZDĚLÁVÁNÍ ORP LITOVEL – ADMINISTRÁTOR
Zajímá vás stav a budoucnost vzdělávání? Zajímají vás nové směry vzdělávání a
máte o nich dokonce i povědomí? Orientujete se v projektovém řízení a dotační
politice EU? Jste samostatní, aktivní, pracovití a komunikativní? Je na vás
spolehnutí a rádi práci dotahujete do konce? Chcete se podílet na rozvoji
regionu MAS Moravská cesta? Pokud je vaší odpovědí na tyto otázky ANO, pak
hledáme právě vás!
MAS Moravská cesta vyhlašuje 2. prosince 2020 výběrové řízení na pozici
manažer projektu MAP – Místní akční plán vzdělávání ORP Litovel administrátor.
Náplň práce:
- příprava a zpracování podkladů při realizaci projektu: Místní akční plán vzdělávání
pro ORP Litovel II - http://www.moravska-cesta.cz/informace-o-projektu-map-ii/
- spolupráce se všemi zapojenými subjekty v rámci Místního akčního plánu
vzdělávání
- komunikace a organizace pravidelných setkání zástupců škol
- mapování potřeb území v oblasti školství
- zajišťování propagace a příprava podkladů pro tiskové zprávy
Profesní požadavky:
- SŠ vzdělání s maturitou nebo VŠ vzdělání
- dobré komunikační a organizační schopnosti
- dobrá uživatelská znalost práce na PC, především MS Office (Excel a Word)
- orientace v oblasti evropských fondů
- schopnost týmové práce
- řidičský průkaz skupiny B
- pozitivní přístup ke změnám
Informace o pracovní pozici:
- práce na plný pracovní úvazek
- pracovní pozice na dobu určitou – 2 roky s možností prodloužení
- příležitost podílet se na rozvoji školství v regionu MAS Moravská cesta
- práce na zajímavých projektech s možností realizace vlastních nápadů
- práce v mladém kolektivu
Místo výkonu práce:
- území MAS Moravská cesta (tj. území Olomoucka a Litovelska – www.moravskacesta.cz), adresa kanceláře: Náklo 12, 783 32
Předpokládaný nástup:
- leden 2021, popř. dle domluvy
V případě zájmu zašlete motivační dopis a životopis do 16. prosince 2020 na
email: julie.zendulkova@moravska-cesta.cz.
Více informací poskytnou:
Julie Zendulková, předsedkyně MAS Moravská cesta,
tel.: 724 111 510, email: julie.zendulkova@moravska-cesta.cz
Marek Ošťádal, starosta obce Náklo a místopředseda MAS Moravská cesta,
tel.: 603 777 284, email: starosta@naklo.cz

