Mikroregion Šternbersko
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk 1
kancelář: Radniční 80/18, 785 01 Šternberk 1
IČ: 04234201
e-mail: mr-sternbersko@seznam.cz
web: http://mikroregion-sternbersko.cz/

Předseda dobrovolného svazku obcí Mikroregion Šternbersko vypisuje
výběrové řízení na obsazení pracovní pozice
Analytik / projektový manažer
Zajímá Vás práce v oblasti regionálního rozvoje?
Máte vztah ke šternberskému regionu, k jeho obyvatelům, obcím, kultuře a životnímu prostředí?
Jste samostatní, aktivní, pracovití a komunikativní? Je na Vás spolehnutí a rádi práci dotahujete do
konce?
Chcete se podílet na rozvoji regionu?
Pokud je Vaší odpovědí na tyto otázky ANO, pak hledáme právě Vás!

Hledáme pozitivního zodpovědného člověka s chutí učit se novým věcem. Především bude vhodné, aby
byl schopen komunikovat se starosty měst a obcí, aby byl schopen samostatně pracovat na různých
projektech, které mikroregion sám nebo pro obce realizuje. Předpokládá se schopnost analytického a
koncepčního uvažování.
Pracoviště: Radniční 80/18, 785 01 Šternberk.
Požadované vzdělání:
 SŠ vzdělání s maturitou nebo VŠ vzdělání v oblasti regionálního rozvoje, veřejné správy.
Požadované znalosti a schopnosti:
 aktivní samostatný přístup s odpovědností za odvedenou práci,
 uživatelská znalost MS Office,
 časová flexibilita,
 dobré komunikační a organizační schopnosti,
 schopnost týmové práce.
Výhodou:
 znalost fungování veřejné správy (státní správy a samosprávy) a praxe v oblasti regionálního
rozvoje nebo veřejné správy,
 znalost dotační politiky ČR a EU (národní, krajské dotační tituly, evropské operační programy a
možnosti financování projektů obcí),
 znalost práce s datovou základnou (statistická data – zpracování, kartografická vizualizace a
interpretace),
 znalost procesů strategického plánování,
 specializace pro potřeby veřejné správy (např. veřejné zakázky, společná výběrová řízení),
 řidičské oprávnění typu B a místní znalost území.
Nástup: 2. května 2018, případně dle dohody.
Smlouva na hlavní pracovní poměr na dobu určitou do 30. dubna 2019 s předpokladem prodloužení.
Pracovní úvazek 1,0. Hrubá mzda 27 000 Kč. K dispozici notebook a služební telefon.
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Náležitosti přihlášky jsou:
 jméno, příjmení, titul,
 datum a místo narození,
 státní příslušnost,
 místo trvalého pobytu,
 číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
příslušníka),
 datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno připojit:
 strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních
zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 vlastní vizi o směřování dobrovolného svazku obcí Mikroregion Šternbersko na cca půl strany
A4.
Dále připojte:
 souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 28. 2. 2018 na adresu:
Mikroregion Šternbersko
Horní náměstí 78/16
785 01 Šternberk 1
Kontaktní pracovník:
David Berka, tajemník Mikroregionu Šternbersko
e-mail: mr-sternbersko@seznam.cz
tel.: +420 725 514 744.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Bez nich nebude Vaše přihláška
úplná a nebude možno ji zahrnout mezi přihlášky dalších zájemců o nabízené pracovní místo.
Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Upozornění pro uchazeče:
Uchazeči, kteří splní požadované předpoklady stanovené v oznámení o výběrovém řízení, budou k
účasti ve výběrovém řízení vyzváni prostřednictvím e-mailu uvedeném v přihlášce.

Ve Šternberku dne 8. února 2018

Ing. Jiří Petřek, v. r.
Předseda Mikroregionu Šternbersko

