
 

MAS Blaník, z. s. je sdružení zástupců veřejného (obce, mikroregiony, státní instituce), soukromého (fyzické osoby, podnikatelské subjekty) a 

neziskového sektoru, které má za cíl navrhnout a realizovat strategii rozvoje území obcí okolo hory Blaník spadajících do sdružení obcí - 

Podblanicko, Blaník, Želivka a Český smaragd >> www.mikroregionblanik.cz; www.ceskysmaragd.cz; www.zelivka.cz; www.mesto-vlasim.cz 

www.masblanik.cz 

 

  
Nestátní nezisková organizace MAS Blaník, z. s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici: 

Manažer/manažerka  
Požadavky: 

- Vysokoškolské vzdělání (minimálně Bc.) 

- Výborné organizační a komunikační schopnosti 

- Aktivní samostatný přístup s odpovědností za odvedenou práci 

- Výborná znalost práce na PC (MS Office, Internet) 

- Dodržování termínu jako samozřejmost 

- Pečlivost a spolehlivost 

- Zkušenost s projektovým řízením  

- Časová flexibilita v návaznosti na flexibilní pracovní dobu a časové možnosti partnerů a členů MAS 

- Řidičský průkaz skupiny B a možnost využití vlastního vozidla 

Výhodou: 

- Znalost dotační politiky EU (IROP, OP ZAM, PRV, OP VVV) 

- Znalost cizího jazyka (AJ, NJ, jiný) 

Pracovní náplň: 

- Administrace projektů v systému ISKP, CSSF14+, MS2014+, Portál Farmáře 

- Vyhlašování výzev pro území MAS Blaník v dotačním programu PRV  

- Konzultační, animační a poradenské činnosti při přípravě projektů, realizace projektů, kontrolní činnost 

pro žadatele z území MAS Blaník 

- Tvorba plánu a spolupráce na organizaci souvisejících vzdělávacích akcí 

- Aktualizace Strategie MAS Blaník 

Nabízíme: 

- Pracovní poměr na dobu určitou (1 rok) s možností prodloužení až do roku 2023 

- Pracovní dobu 30 hodin týdně 

- Pružné rozvržení pracovní doby 

- Příjemné místo výkonu práce – Spolkový dům Vlašim, Palackého nám. 65, Vlašim (www.spolkovydum.cz) 

- Zajímavou práci v organizaci sdružující aktivní osoby regionu okolo bájné hory Blaník (území 44 obcí) 

- Režijní náklady telefonu, notebook 

- Nástup možný 1. 3. 2020, příp. dle dohody 

 

Strukturované životopisy a motivační dopis mohou uchazeči /-ky zasílat do 31. 1. 2020 na e-mail 

kancelar@masblanik.cz. S vybranými uchazeči bude uskutečněn osobní pohovor. O postupu do dalšího kola 

budete informováni. 

Případné dotazy zodpoví: Mgr. Jitka Fialová, info@masblanik.cz, 737 505 605 

Vyhrazujeme si právo neodpovídat ani jinak nereagovat na všechny zaslané nabídky. 

Sídlo/kancelář: Palackého nám. 65, 258 01 Vlašim 

E-mail: info@masblanik.cz 

web: www.masblanik.cz 

Předsedkyně: Mgr. Jitka Fialová 

http://www.mikroregionblanik.cz/
http://www.ceskysmaragd.cz/
http://www.zelivka.cz/
http://www.spolkovydum.cz/
mailto:kancelar@masblanik.cz
mailto:info@masblanik.cz
mailto:info@masblanik.cz
http://web:%20www.masblanik.cz

