
 

 
 
 

MAS Podbrněnsko, spolek 

Brněnská 2 

691 23 Pohořelice 

info@podbrnensko.cz 

Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek 

vyhlašuje výběrové řízení na pozici  

Projektový manažer MAS 

 

 

Místo výkonu práce:   obce v MAS Podbrněnsko 

Pravidelné pracoviště:  kancelář MAS, Brněnská 2, Pohořelice 

Výše pracovního úvazku:  1,0 FTE 

Úvazek:    na dobu určitou, až na tři roky 

Nástup:     1. 11. 2019, popřípadě dohodou  

 

Požadavky: 

 Znalost problematiky evropských dotací  

 Znalost MS Office 

 Vysokoškolské vzdělání, popřípadě SŠ vzdělání s 5 letou praxí 

 Aktivní zkušenost s prací na projektech 

 Ochota učit se novým věcem 

 Samostatnost, zodpovědnost 

 Organizační, komunikační a prezentační dovednosti 

 Proaktivní přístup, schopnost týmové práce 

 

Dále výhodou: 

 Orientace v systémech Portál farmáře, MS 2014+ 

 Znalost regionu MAS 

 Aktivní řidič/ka osobního automobilu 

 

Náplň práce: 

 Příprava a realizace projektů MAS 

 Administrace výzev MAS z operačních programů 

 Administrativní práce související s projektovou činností 

 Příprava a školení žadatelů MAS 

 Prezentace aktivit MAS 

 Administrativa spojená s činností orgánů MAS 
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Nabízíme: 

 Zajímavou a nestereotypní práci 

 Motivační finanční ohodnocení 

 Mladý pracovní kolektiv, moderní pracovní prostředí 

 Prostor pro osobní i profesní růst 

 5 týdnů dovolené  

 

 

Náležitosti přihlášky do výběrového řízení:  

 Motivační dopis 

 Strukturovaný životopis 

 Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání  

 Souhlas se zpracováním osobních údajů – vzor přiložen níže 

 

 

Přihlášku včetně příloh posílejte na e-mail info@podbrnensko.cz do 23. 9. 2019. Vybraní uchazeči budou 

pozváni k osobnímu pohovoru, který se uskuteční 26. 9.2019 v odpoledních hodinách.  

 

 

 

V Pohořelicích dne 10. 9. 2019 

 

 

 

Mgr. Ondřej Veselý v. r. 

předseda MAS Podbrněnsko  
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Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

 
1. Já, …………………………………..…, níže podepsaný/podepsaná uděluji tímto souhlas subjektu 

Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek se sídlem Brněnská 2, 691 23 Pohořelice, IČO: 01343971 

(dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob 

(dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje:  

- Jméno a příjmení 

- E-mail 

- Telefonní číslo apod. 

2. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel výběrového řízení na pozici projektový manažer MAS 

Podbrněnsko. Údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu. 

3. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například 

zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje MAS Podbrněnsko, spolek.  

 

 

V ………………… dne…………. 

 

 

 

…………………………….. 

 podpis 

 


