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Výběrové řízení SPECIALISTA PRO ROZVOJ MIKROREGIONU
Svazek obcí regionu Písecko vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Specialista pro
rozvoj mikroregionu.
Hlavní náplň práce:
- Příprava, řízení a administrace projektů meziobecní spolupráce a projektů jednotlivých obcí
příslušících do svazku obcí
- Zajišťování zdrojů pro financování projektů (vyhledávání dotačních příležitostí a jiných zdrojů
financování, posouzení projektových záměrů z hlediska nároků na financování atd.)
- Naplňování cílů strategie rozvoje území svazku obcí regionu Písecko, zpracování zásobníku
projektů, akčních plánů a přípravy realizace jednotlivých projektů
- Příprava strategických plánů obcí
- Organizování a příprava pravidelných setkání starostů obcí
- Vyhledávání příležitostí pro společné postupy obcí
- Příprava vzorových dokumentů pro obce
- Příprava výběrových řízení na veřejné zakázky obcí
- Příprava Informačního zpravodaje
- Provozní a administrativní činnosti spojené s činností svazku
(součástí je průběžné vzdělávání v odborných činnostech pro obce)
Základní předpoklady:
- ukončené vzdělání vysokoškolské nebo ukončené vzdělání středoškolské a min. 3 roky odborné
praxe
- znalost fungování veřejné správy, zejména obecní samosprávy včetně kompetencí a odpovědnosti
jednotlivých orgánů obcí a dobrovolných svazků obcí
- znalost dotační politiky ČR a EU (operační programy EU, státní, krajské a nadační programy, a
možnosti financování projektů obcí)
- znalost tvorby strategických dokumentů rozvoje území (nejlépe aktivní účast na jejich přípravě)
- komunikativnost, samostatnost při plnění svěřených úkolů, schopnost týmové spolupráce
- ovládání informačních a komunikačních technologií na uživatelské úrovni
- aktivní řidič automobilu – řidičský průkaz B
- výhodou praxe ve veřejné správě (nejlépe v obecní, krajské samosprávě, dobrovolném svazku
obcí, místní akční skupině), zkušenosti s administrací a řízením projektů financovaných z dotací a
v oblasti zadávání veřejných zakázek, jazykové znalosti
Požadované doklady: strukturovaný životopis, kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
(volitelně kopie získaných profesních certifikátů souvisejících s pracovní pozicí)
Doplňující informace:
- místem výkonu práce je kancelář svazku obcí (Velké náměstí 1, Písek), v rámci výkonu pracovní
činnosti se dále předpokládají pracovní činnosti na území regionu Písecka
- preferujeme plný úvazek (částečný úvazek možný)
- termín předpokládaného nástupu: červenec 2016
- pracovní poměr na dobu určitou do 30.6.2019, s možným prodloužením do 31.7.2020
- mzda v rozsahu 22 – 26 tis. Kč
- pružná pracovní doba možná
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- přihlášku je možné podat poštou na adresu Svazek obcí regionu Písecko, Velké náměstí 1, 39701
Písek, nebo osobně do kanceláře svazku na adresu Velké náměstí 1, Písek v pracovní dny od 8 do 16
hodin, nebo e-mailem na adresu sorp@sorp.cz, nejpozději do 23.6.2016 do 12 hod
- postupující zájemci budou vyzváni k osobnímu pohovoru - předpokládané termíny: 24.6. (8 – 16
hod), 27.6. (8 -17 hod), 28.6. (8 – 12 hod)
- tato pozice je zřizována v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR „Posilování administrativní kapacity
obcí na bázi meziobecní spolupráce“
- vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové rušení zrušit bez uvedení důvodu
- bližší informace podá tajemník svazku Vladimír Drye, tel.: 725 047 311, e-mail: drye@sorp.cz

V Písku dne 10. 6. 2016

Miroslav Sládek
předseda Rady regionu
Svazek obcí regionu Písecko

