Park Rochus, o.p.s.
nabízí volné pracovní místo
Projektový a provozní manažer /
Projektová a provozní manažerka

Místo převažujícího výkonu práce:

Uherské Hradiště

Předpoklad nástupu do zaměstnání:

listopad 2013 nebo dle dohody

Doba trvání pracovního poměru:

na dobu určitou (12 měsíců), možnost prodloužení
v případě úspěšného fundraisingu

Náplň práce:










samostatné řízení a administrace projektů, koordinace aktivit projektů, vedení projektového
týmu, komunikace s partnery a donory, reporting
podílení se na rozvoji nových projektů a činnosti společnosti
výzkumná činnost v rámci projektů
vyhledávání nových projektových příležitostí
projektové řízení staveb - zajišťování přípravy, realizace a dozorování investičních akcí
výběr a koordinace dodavatelů
zpracování investičních záměrů
zajištění rozpočtů a plánů nákladů na projektové práce
kontrola čerpání finančních prostředků

Požadujeme:










zkušenosti s psaním a s realizací projektů, s projektovým či finančním řízením nejen v oblasti
strukturálních fondů EU
znalost problematiky veřejných zakázek (zadávání, administrace, kontrola)
znalost jednoho světového jazyka
znalost práce na PC – MS Office
komunikativnost, flexibilitu, aktivitu, samostatnost
znalost regionu
způsobilost k právním úkonům
morální a trestní bezúhonnost
řidičský průkaz skupiny B

Ostatní předpoklady:




znalost témat a zkušenosti s řízením uměleckého nebo muzejního provozu jsou vítány
orientace v problematice neziskového sektoru výhodou
ochota dále se vzdělávat a učit se novým věcem

Náležitosti přihlášky:





jméno, příjmení a titul zájemce
datum a místo narození, státní příslušnost zájemce
místo trvalého pobytu zájemce (z důvodu kontaktu uveďte i tel. číslo nebo e-mail)
číslo občanského průkazu, datum a podpis zájemce
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K přihlášce se připojí tyto dokumenty:




Strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o předchozích a dosavadních
zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech.
Úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně kopie osvědčení
o absolvovaných kurzech prohlubování kvalifikace.
Písemná práce v rozsahu 3–10 str. analyzující konkrétní současné grantové a dotační
příležitosti vhodné pro Park Rochus, o.p.s. (hlavní témata: výsadby stromů a další zeleně,
budování přírodního parku, výstavba muzea v přírodě, environmentální vzdělávání,
etnografický výzkum v oblasti lidové architektury).

Zaujala-li Vás tato nabídka, zašlete požadované dokumenty nejpozději do 6. 9. 2013 na adresu
Park Rochus, o.p.s., Studentské nám. 1531, 686 01 Uherské Hradiště. Obálku označte Výběrové
řízení – provozní a projektový manažer – NEOTVÍRAT. Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými
náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti
dalších uchazečů na obsazované pracovní místo. Po skončení výběrového řízení budou všechny
Vámi zaslané materiály skartovány, popřípadě Vám na Vaši žádost vráceny zpět.

Kontaktní údaje:
Park Rochus, o.p.s., Studentské nám. 1531, 686 01 Uherské Hradiště
Tel.: 576 776 552
E-mail: info@parkrochus.cz
www.parkrochus.cz
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