OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Svazek obcí "ÚPA" vyhlašuje dne 31. 10. 2018 výběrové řízení na obsazení místa:

HLAVNÍ MANAŽER
PROJEKTU EFEKTIVNÍ SPRÁVA OBCÍ ČERVENOKOSTELECKA A ČESKOSKALICKA

Místo výkonu práce: kancelář svazku v České Skalici a území zahrnuté do Projektu
Předpokládaný nástup: 1. 1. 2019
Pracovní poměr: práce na částečný úvazek, na dobu určitou na dobu trvání projektu,
tedy do 29. 2. 2020

Požadujeme:
•

Úplné SŠ s maturitou

•

Zkušenosti s řízením projektu

•

Znalost práce na PC

•

Uživatelskou znalost portálu MS2014+

•

Bezúhonnost

•

Způsobilost k právním úkonům

•

Flexibilitu, samostatnost, dobré organizační schopnosti

Pracovní náplň:
•

Koordinátor plnění klíčových aktivit Projektu

•

Koordinace výsledků a výstupů Projektu

•

Aktivní práce s cílovými skupinami

•

Zpracovávání průběžných i závěrečných žádostí o platbu

•

Zpracovávání zpráv o realizaci projektu

•

Příprava účetních podkladů ke zpracování účetnictví Projektu, příprava podkladů pro mzdovou
agendu

•

Koordinace finanční agendy Projektu
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Nabízíme:
•

hrubá mzda ve výši 15 298,- Kč měsíčně, odpovídá úvazku 0,6

•

přátelský pracovní kolektiv

•

flexibilní pracovní dobu

•

možnost využití kanceláře a jejího vybavení v České Skalici, ale i možnost práce z domova

•

zaškolení a průběžné vzdělávání

•

služební počítač

Povinné přílohy k přihlášce:
•

Strukturovaný životopis

•

Motivační dopis

Přihlášky zasílejte emailem do 19. 11. 2018 na adresu: turek@mikroregionupa.cz
Pro zjištění bližších informací se obracejte na uvedenou emailovou adresu či na telefon 604 558 002.

Vybraní uchazeči, kteří budou nejlépe splňovat podmínky pro výběrové řízení a doloží v termínu
všechny požadované přílohy, budou pozváni k osobnímu pohovoru. Případní zájemci o výše uvedenou
funkci musí vzít na vědomí, že si vyhlašovatel vyhrazuje právo provést předběžný výběr z osob
přihlášených do výběrového řízení, které z nich pozve k osobnímu pohovoru.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z kandidátů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo
výběrové řízení bez udání důvodu zrušit.

V Červeném Kostelci dne 31. 10. 2018

Digitálně podepsal

Richard Richard Bergmann
2018.10.31
Bergmann Datum:
14:24:35 +01'00'
Richard Bergmann
předseda Svazku obcí "ÚPA"
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