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V Humpolci dne 05. 9. 2018 
 

Výběrové řízení Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. 
na pracovní pozici odborný pracovník – projektový manažer   

 

Zajímají Vás nové výzvy? Jste člověk s širokým záběrem, máte zájmem o regionální rozvoj a 
venkov, oblast komunitního plánování, téma zaměstnanosti či podporu podnikání? Máte 
zkušenosti s evropskými dotacemi, manažerské a komunikační schopnosti k tomu? Jste 
kreativní a samostatný/á? MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka realizuje vlastní strategii 
rozvoje a hledá odborného pracovníka pro tento záměr. Náplní práce je zejména realizace 
strategie rozvoje v regionu Humpolecka, příprava výzev k čerpání finančních prostředků, jejich 
vyhlašování, administrace, práce s žadateli, animace potenciálních žadatelů v území 
(organizace informačních schůzek, řešení individuálních dotazů), konzultace s pracovníky 
ministerstev.  
 

Profesní požadavky: 

• VŠ/SŠ vzdělání, vhodné i pro absolventy  

• Zkušenosti se zpracováním a realizací projektů spolufinancovaných z operačních 
programů EU – výhodou  

• Zkušenosti se zpracováním strategických dokumentů, analýz a se zapojením 
veřejnosti do plánování výhodou 

• Znalost činnosti místních akčních skupin a území MAS Humpolecka velkou výhodou 

• Velmi dobré organizační a komunikační schopnosti, asertivita  

• Samostatnost, pečlivost, důslednost, ale i kreativní myšlení (velkou výhodou)  

• Velmi dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Power Point) 

• Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič 
 

Nabízíme:  

• Zajímavou a smysluplnou práci se společenským přesahem 

• Pružnou pracovní dobu se zaměřením na výsledek  

Předpokládaný termín nástupu:  
• Od 1. 11. 2018 na dobu určitou, případně dle dohody 

Místo výkonu práce:  
• Humpolec a území MAS Humpolecka 

Požadované dokumenty k přihlášce: 

• Profesní životopis a motivační dopis (max. 1 strana A4)  

• Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (kopie).  

Přihlášky zasílejte elektronicky do 7. 10. 2018 na adresu: manager@humpolecko.cz  
Bližší informace získáte na tel: 607 690 513, Pavel Hrala nebo na emailu: 
manager@humpolecko.cz 
 
Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. si vyhrazuje právo změnit či zrušit výběrové řízení.  
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