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MAS Královédvorsko, z. s. 

VYHLAŠUJE 

 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
 na pozici 

HLAVNÍ MANAŽER PROJEKTU MAP III  

(Místní akční plán vzdělávání ORP Dvůr Králové nad Labem) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Místo výkonu práce: Dvůr Králové nad Labem (kancelář MAS) a území ORP Dvůr Králové nad Labem 

Pracovní poměr: na dobu určitou  

Termín nástupu: leden 2023  

Požadujeme: 

- vysokoškolské, případně středoškolské vzdělání (vzdělání pedagogického směru výhodou), 

- zkušenosti s vedením týmu, 

- aktivní samostatný přístup s odpovědností za odvedenou práci, 

- velmi dobré komunikační a organizační schopnosti, 

- zkušenosti s projektovým a dotačním managementem, 

- asertivní komunikace, orientace na výsledek, časová flexibilita, spolehlivost, 

- výborná znalost práce na PC (Windows, MS Office – Word, Excel, Internet a elektronická 

pošta, správa souborů), 

- ochotu se dále vzdělávat,  

- řidičské oprávnění skupiny B – podmínka řídit referentské vozidlo (vlastní automobil 

výhodou) 

Uvítáme: 

- zájem o oblast vzdělávání, školství, komunitní práci a participaci, 

- zkušenosti s tvorbou strategií a akčních plánů, 

- znalost místního prostředí, pozitivní vztah k regionu Královédvorska a k jeho rozvoji, 

- znalost práce v systému MS2014+ (MS2021+) 

Nabízíme: 

- částečný pracovní úvazek na dobu určitou v rámci realizace projektu, 

- příležitost podílet se na rozvoji vzdělávání na Královédvorsku, 

- příležitost realizovat vlastní nápady, 

- pružnou pracovní dobu, 

- příjemné pracovní prostředí v menším kolektivu, 

- odpovídající platové ohodnocení 
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Náplň práce: 

Hlavní manažer projektu odpovídá za ucelené řízení a výkon v rámci projektu Místní akční plán ORP 

Dvůr Králové nad Labem (dále jen MAP III Dvůr Králové), a to v souladu s Postupy MAP 

definovanými poskytovatelem dotace (MŠMT).  

Jedná se zejména o následující činnosti: 

- Komplexní řízení a administrace projektu MAP III Dvůr Králové dle klíčových aktivit a 

harmonogramu projektu 

- Řízení změn projektu 

- Kontrola plnění všech podmínek příjemce dotace, termínů projektu, naplňování indikátorů 

projektu 

- Předávání výstupů z projektu na MŠMT prostřednictvím průběžných a monitorovacích zpráv 

projektu, účast na kontrolách projektu, komunikace s poskytovatelem dotace 

- Vedení projektového týmu, zajištění aktivity Řídícího výboru  

- Příprava podkladů, dokumentů pro jednání, organizace setkávání  

- Zajišťování informovanosti o aktivitách projektu 

Součástí pracovní náplně hlavního manažera bude příprava a zajištění podání žádosti v rámci 

očekávané výzvy MŠMT na navazující projekt MAP IV. 

 

 

V případě zájmu zašlete do pondělí 31. října 2022 svůj profesní životopis, motivační dopis, výpis 

z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání na 

adresu: MAS Královédvorsko, z.s., náměstí Václava Hanky 828, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. 

Uzavřenou obálku označte heslem „Výběrové řízení – Hlavní manažer projektu MAP III.“  

Bližší informace k obsahu práce Vám podá Ing. Lenka Křížová, DiS., ředitelka kanceláře MAS 

Královédvorsko, tel. 739 243 465, e-mail: krizova.lenka@maskd.cz 

 

Ve Dvoře Králové nad Labem, dne 30. 8. 2022 

mailto:krizova.lenka@maskd.cz

