VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI V RÁMCI REALIZACE PROJEKTU
OP VVV MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY VZDĚLÁVÁNÍ V ORP ZNOJMO II

VEDOUCÍ AKTUALIZACE A IMPLEMENTACE MAP
Hledáme tvůrčí, otevřenou a komunikativní osobnost! Zajímá Vás stav a budoucnost
vzdělávání? Máte vztah k regionu? Máte zkušenosti s pedagogikou a školstvím? Zajímají
vás nové směry ve vzdělávání, máte o nich povědomí? Máte znalost v projektovém řízení
a dotační politice EU?

NÁPLŇ PRÁCE:
-

koordinuje a řídí zpracování Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Znojmo II

-

zodpovídá za zpracování jednotlivých částí MAP, zodpovídá za jednotnost zpracování
Místního akčního plánu

-

připravuje komunikační plán a konzultační proces, vytváří a vyhodnotí šetření na zjištění
potřeb na školách a zapojených organizacích

-

zpracovává podklady pro evaluaci a monitoring z dokumentace MAP

-

spolupracuje se všemi týmy MAP a zapojenými organizacemi

-

provádí konzultační činnost členům realizačního týmu, členům pracovních skupin
v oblasti vzdělávání

-

podílí se na identifikaci problémů a příčin ve vzdělávání v území

-

konzultuje návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol, členů pracovních skupin

-

zpracovává podklady pro jednání týmu

POŽADUJEME:
-

dokončené úplné SŠ vzdělání

-

znalost projektového řízení a dotační politiky EU, příp. principu LEADER

-

časovou flexibilitu, samostatnost a odpovědnost

-

organizační, komunikační a tvořivé dovednosti

-

schopnost týmové práce

-

schopnost vystupovat před skupinou lidí

-

orientace v oblasti pedagogických přístupů, školství, inovativních metod, komunitní práce

-

uživatelská znalost práce na PC, především MS Office (Excel a Word)
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-

řidičský průkaz skupiny „B“

-

pozitivní přístup ke změnám

OCENÍME:
-

znalosti a schopnosti oslovení veřejnosti a cílové skupiny a práce s lidmi participativními
metodami

-

orientace v operačních programech 2014 – 2020

-

zkušenosti s tvorbou a řízením projektů či strategií

-

praxe s vedením pracovního týmu

-

dobré komunikační a organizační schopnosti

NABÍZÍME:
-

flexibilní pracovní dobu

-

odpovídající platové ohodnocení

-

příjemné pracovní prostředí

-

práci v kolektivu

-

kreativní práci, možnost uplatnění vlastních inovací

-

plný úvazek

-

předpoklad nástupu: 01. 09. 2018

V případě zájmu nám zašlete dokumenty na níže uvedenou adresu:
-

Profesní životopis

-

Motivační dopis (max. 1 strana A4)

-

Výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce

-

Ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání

Požadované dokumenty zasílejte na adresu: MAS Znojemské vinařství, z. s., Dvořákova 21, 669 02
Znojmo, a to nejpozději do 10. 08. 2018.

Kontaktní osoby:
Bc. Petr Příkazský – manažer MAP – tel.: +420 774 150 067, email: map.znojmo@email.cz
Bc. Michaela Augustová – fin. manažer – tel.: +420 774 150 282, email: map.znojmo@email.cz
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