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V Humpolci dne 20. 03. 2019 
 

Výběrové řízení Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. na pracovní 
pozici  

Hlavní manažer projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na 
Humpolecku 

 

Zajímají Vás nové výzvy? Jste člověk s širokým záběrem, máte zájmem o oblast školství a 
vzdělávání, regionální rozvoj, komunitní plánování? Máte zkušenosti s evropskými dotacemi, 
manažerské a komunikační schopnosti k tomu? Jste kreativní a samostatný/á?  
 

Profesní požadavky: 

• VŠ/SŠ vzdělání, vhodné pro absolventy Pedagogických fakult (PhD., Mgr.) alespoň s 
nějakou praxí 

• zápal pro vzdělávání, školství a rozvoj území Humpolecka  

• orientace v oboru pedagogiky, didaktiky vč. nových trendů, znalost prostředí 
základních a mateřských škol  

• zkušenost s oblastí vzdělávání výhodou 

• znalost školského zákona výhodou 

• manažerské dovednosti, schopnost týmového vedení, komunikační a organizační 
schopnosti, umění motivovat 

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

• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič 
 

Nabízíme:  

• pozici hlavního manažera na 0,5 úvazku na dobu určitou (do 31. 03. 2022) s možností 
prodloužení, který bude mít zodpovědnost za celkové řízení a koordinaci projektu 

• stabilní a odpovídající finanční ohodnocení  

• kreativní a pestrá práce vč. vedení několikačlenného odborného týmu 

• možnost realizovat eventy, exkurze apod. dle vlastních návrhů 

• pružnou pracovní dobu se zaměřením na výsledek  

Předpokládaný termín nástupu:  

• Od 1. 04. 2019 nebo dle dohody na dobu určitou 

Místo výkonu práce:  

• Humpolec a území ORP Humpolec,  

Požadované dokumenty k přihlášce: 

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

• Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (kopie).  

Přihlášky zasílejte elektronicky do 01. 04. 2019 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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