NAD ORLICÍ, o.p.s.
517 41 Kostelecké Horky 57
www.nadorlici.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI
PROGRAMOVÝ MANAŽER/KA

Místní akční skupina NAD ORLICÍ se sídlem v Kosteleckých Horkách hledá dva kolegy/kolegyně,
kteří se budou podílet na realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.
Programový manažer bude zodpovědný za realizaci přiděleného operačního programu
IROP/PRV/OPZ a bude se podílet na dalších aktivitách MAS při rozvoji partnerství.

Náplň práce:





Komunikace s žadateli z území – konzultace projektových záměrů, příprava žádostí k podání,
kontrola plnění všech podmínek příjemce dotace ze strany konečných žadatelů, zpracování
průběžných a monitorovacích zpráv projektu, účast na kontrolách projektu
Organizace vzdělávacích seminářů, workshopů a dalších aktivit pro region
Monitoring území, příprava podkladů pro evaluaci a komunikace s řídicími orgány
Zpracování informačních zpráv, článků a další komunikace s konečnými žadateli

Nabízíme:





Samostatnou a různorodou práci
Příjemné pracovní prostředí
Možnost získat zkušenosti v oblasti přípravy a realizace projektů rozvoje venkova
Odpovídající platové ohodnocení

Požadujeme:










SŠ nebo VŠ vzdělání
znalost problematiky rozvoje venkova
samostatnost a aktivní přístup kreativita a flexibilita
zkušenosti s tvorbou a zpracováním dotačních projektů
časovou flexibilitu
organizační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, analytické myšlení
komunikační a prezentační dovednosti
znalost práce s PC, Microsoft Office
řidičský průkaz skupiny B

Rozsah práce:
 datum nástupu do práce: nejpozději od 1. 12. 2016 (nebo dříve)
 Pracovní úvazek na dobu určitou do 31. 12. 2021 s tříměsíční zkušební dobou s možností
rozšíření na dobu neurčitou
 úvazek: 24 až 40 hodin týdně

Místo výkonu práce:
Sídlo NAD ORLICÍ, o.p.s. Kostelecké Horky a území MAS NAD ORLICÍ.

Další informace:
Další informace vám sdělí: Bc. Martina Lorencová, tel. 733 351 657.
Životopis a souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb. pro účely
výběrového řízení doručte nejpozději do 23. 9. 2016 na adresu: NAD ORLICÍ, o.p.s., Kostelecké Horky
57, 517 41. Obálku označte „VŘ – neotvírat“, nebo na email: martina.lorencova@nadorlici.cz .
Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru.

V Kosteleckých Horkách dne 9. 9. 2016

Bc. Martina Lorencová, ředitelka NAD ORLICÍ, o.p.s.

