Mikroregion Kozákov
(dobrovolný svazek obcí Semily, Chuchelna a Záhoří)
Městský úřad Semily, Husova 82, 513 01 Semily
vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení místa Projektový manažer Mikroregionu Kozákov
se sídlem Městský úřad Semily, Husova 82, 513 01 Semily
Dohoda o provedení práce s odměnou 260 Kč/1 hodina
Předpokládaný termín nástupu (nebo dle dohody)
Předpoklady pro výkon funkce: pracovníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem
České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla věku
18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady
pro výkon činností.
Požadavky stanovené Mikroregionem Kozákov:
Vzdělání:

ukončené středoškolské, popř. vysokoškolské vzdělání
řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič

Další předpoklady:


orientace v legislativě týkající se veřejné správy



pečlivost, důslednost, samostatnost, časová flexibilita, schopnost týmové práce



dobré komunikační a prezentační dovednosti



znalost práce na PC (Microsoft Office)



znalost regionu Semilska, popř. včetně problematiky regionálního rozvoje



zkušenosti z oblasti administrace projektů a žádostí o dotace v rámci EU a národních
programů



praxe v oboru vítána

Náplň práce:


Vyhledávání dotačních programů z fondů EU a dalších dotačních programů



Realizace aktivit a projektů posilujících meziobecní spolupráci v MR Kozákov



Komplexní příprava žádostí, administrace schválených dotačních projektů z EU a dalších



Komunikace se členy MR Kozákov v rámci přípravy a administrace projektů

Písemná přihláška musí obsahovat:


jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče,
místo trvalého pobytu uchazeče, telefonní kontaktní údaje, e-mail, datum a podpis uchazeče.

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující doklady:




podepsaný strukturovaný životopis (zachycující dosavadní zaměstnání, odborné znalosti a
dovednosti)
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích státních příslušníků též obdobný
doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem.

Podání přihlášek do výběrového řízení:
 Lhůta pro podání přihlášek končí 29.10.2021 do 14 hod.
 Předpokládaný termín konání výběrového řízení je 11.11.2021, upřesnění bude zasláno e-mailem.
Přihlášky mohou být podány osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, a to písemně
v uzavřených obálkách s označením „VŘ – Projektový manažer Mikroregionu Kozákov – Neotvírat!“ na
adresu Městský úřad Semily, Husova 82, 513 01 Semily
 Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné nabídku vrátit. Za okamžik předání
nabídky v případě doručení je považován okamžik převzetí zásilky adresátem.
 Místem pro osobní podání přihlášky je podatelna Městského úřadu Semily Riegrovo nám. 63.
 Přihlášku je možno podat v pracovních dnech – pondělí, středa 7.30 – 17.00 hod., v ostatních
pracovních dnech 7.30 – 14.00 hod.
Mikroregion Kozákov si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení a nepřijmout nabídku žádného uchazeče,
a to i bez udání důvodu.
Bližší informace Vám podá Bc. Eva Peštová, tel.: 725 410 099, e-mail: starosta@chuchelna.cz

V Semilech dne

……………………………… v. r.
Bc. Eva Peštová, statutární zástupce a předseda Mikroregionu Kozákov

