
 

MAS Litomyšlsko 
 

se sídlem Proseč 125, 539 44 Proseč 
 

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

 

Ředitel  MAS, manažer MAS 
 

 

Požadujeme: 
 

- vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání, vzdělání v oboru regionálního rozvoje 

výhodu 

- aktivní samostatný přístup, dobré organizační a komunikační schopnosti, flexibilita, 

kreativita 

- marketingové a obchodní dovednosti 

- velmi dobrá znalost českého jazyka 

- velmi dobrá znalost práce na PC 

- řidičský průkaz skupiny B 

- trestní bezúhonnost 

 

- zkušenost s metodou LEADER a problematikou MAS výhodou 

- zkušenosti s dotacemi z fondů EU, dalších dotačních programů, zkušenosti 

s projektovým managementem výhodou 

- zkušenost s tvorbou strategických dokumentů a analýz výhodou 

- zkušenosti s prací ve vedoucí funkci, s řízením organizace výhodou 

- zkušenosti s prací ve veřejné správě výhodou 

- znalost anglického jazyka výhodou 

 

 

 

Pracovní náplň ředitele MAS, manažera MAS: 
 

- řízení společnosti, zajištění chodu společnosti, rozvoje společnosti 

- finanční řízení společnosti 

- realizace Strategického plánu Leader 

- příprava a realizace rozvojových projektů, dalších aktivit  

- zajištění činnosti všech orgánů MAS 

- zajištění všech administrativních činností společnosti 

- komunikace s dalšími MAS, SZIF, dalšími spolupracujícími subjekty, subjekt z území 

MAS 

- zajištění propagace MAS, aktualizace webových stránek MAS 

- zajištění přípravy integrované strategie rozvoje území 

- zajištění rozvoje organizace MAS 

 

 



 
 

Přihláška musí obsahovat:  
 

- jméno, příjmení a titul uchazeče, místo trvalého pobytu 

- datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče 

- datum a podpis uchazeče    

 

 

K přihlášce je nutno doložit: 
 

- strukturovaný životopis vlastnoručně podepsaný, ve kterém se uvedou údaje o 

všech dosavadních zaměstnáních, včetně uvedení zaměstnavatele a druhu 

vykonávané práce, údaje o odborných znalostech a dovednostech 

- motivační dopis (max. 1/2 strana A4) 

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 

- kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, jiné osvědčení týkající se vzdělání 

- uchazeč může doložit praxi z minulých zaměstnání formou prezentace dosavadních 

úspěchů a zkušeností  

- uchazeč může doložit reference od minulých zaměstnavatelů 

 

Bez splnění výše uvedených náležitostí není možné přihlášku zařadit do výběrového řízení. 

 

 

Způsob podání přihlášky: 
 

- poštou na adresu MAS Litomyšlsko, Proseč 125, 539 44 Proseč  

- osobně na adresu MAS Litomyšlsko, Proseč 125, 539 44 Proseč, k rukám Ivony 

Svobodové 

- oskenované e-mailem na mas-lit@seznam.cz 

 

Nástup: okamžitě 

 

Časový předpoklad: celý úvazek, práce na dobu určitou do 31. 5. 2014 s možností dalšího 

prodloužení 

 

Místo výkonu práce: Proseč 

 

Další bližší informace podá paní Ivona Svobodová, tel.: 733 705 320. 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu, případně 

nevybrat žádného uchazeče.  

 

V Proseči, dne 17. 5. 2013   

 

 

        Ivona Svobodová 

                ředitel 


