
 

Výběrové řízení na manažera projektu pro oblast vzdělávání  
 
Spolek Kyjovské Slovácko v pohybu vyhlašuje dnem 25. 9. 2015 výběrové řízení na pozici 
manažera pro oblast vzdělávání. 

Popis: 
Zajímavá práce v oblasti řízení a administrace projektu Místních akčních plánů 
pro rozvoj vzdělávání.  
Láká Vás práce v neziskové organizaci, v níž zaměstnance spojuje společný zájem o rozvoj 
regionu, ve kterém žijí a pracují? Máte vztah ke školství a regionu Kyjovského Slovácka? Jste 
samostatní, aktivní, pracovití a komunikativní? Je na Vás spolehnutí a rádi práci dotahujete 
do konce? Chcete podpořit potenciál našeho regionu a místní vzdělávací systém Vám není 
lhostejný? Pokud jsou Vaše odpovědi na tyto otázky ANO, pak hledáme právě Vás! 

Profesní požadavky:  
- VŠ vzdělání, nejlépe v oboru ekonomika a management 
- zkušenosti ze vzdělávací politiky (na místní, krajské, centrální úrovni, nebo s prostředím pro 
vzdělávání dětí do 15 let; prostředím se rozumí školy, školská zařízení, organizace 
neformálního vzdělávání) 

- zkušenosti se zpracováním strategických nebo akčních plánů   

- zkušenosti se zapojováním dotčené veřejnosti do realizace projektů, nebo do procesů 
strategického nebo akčního plánování (zkušenosti mohou být například v oblasti: vzdělávání, 
sociálních služeb, místní agendy 21, místních akčních skupin, strategie rozvoje obce)  

- řidičský průkaz na osobní auto skupiny B  

- perfektní znalost práce s programy MS office 

Další požadavky: 
- časová flexibilita 
- dobré organizační a komunikační schopnosti 
- schopnost týmové spolupráce 
- aktivní samostatný přístup s odpovědností za odvedenou práci 
- zkušenosti v oblasti řízení projektů výhodou 
- znalost cizích jazyků slovem i písmem výhodou 
- zkušenosti s administrací webových stránek výhodou 

Co za Vaši práci nabízíme? 
- samostatnou práci na zajímavém projektu s možností realizace vlastních nápadů 
- příjemné pracovní prostředí a práci v dynamickém kolektivu 
- know-how o oblasti přípravy a realizace projektů 
- další vzdělávání 
- odpovídající platové ohodnocení 



Jaká bude pracovní náplň? 
- administrace projektu, příprava a řízení projektu 
- monitoring území a sběr dat 
- organizace akcí, jednání, seminářů 
- administrace webových stránek 
- pravidelná komunikace se zájmovými skupinami 

Požadované dokumenty k přihlášce:  
- profesní životopis  

- motivační dopis (max. 1 strana A4)  

- výpis z rejstříku trestů  

- kontaktní telefon, e-mail  
 
Předpokládaný termín nástupu:  
- od 02. 01. 2016 na dobu určitou do 31. 12. 2016 s možností prodloužení spolupráce   
 
Místo výkonu práce:  
- území  ORP Kyjov, kancelář MAS Kyjovské Slovácko v pohybu  
 
Termín odevzdání přihlášek:  
- písemně v zalepené obálce s názvem výběrového řízení do 15. 10. 2015 do 15:00, v 
kanceláři Kyjovského Slovácka v pohybu na Masarykově nám. 13/14, v Kyjově. 
 
V případě dalších dotazů se obracejte na kontaktní osobu: 
 
Anna Čarková, 774664698, annacarkova@centrum.cz 
 
 

mailto:annacarkova@centrum.cz

