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Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví hledá vhodného pracovníka  

na pracovní pozici v rámci Centra společných služeb mikroregionu (CSS): 

Specialista pro rozvoj mikroregionu / specialista na veřejné zakázky 

 

Nabízíme 

✓ pracovní poměr na dobu určitou do 30. 6. 2019, nástup možný od 1. 3. 2018, 

✓ týdenní pracovní doba 40 hodin (součet úvazků 1,0), 

✓ místo výkonu práce v mikroregionu Ždánický les a Politaví, sídlo kanceláře v obci 

Hrušky (u Slavkova), 

✓ příjemné pracovní prostředí v menším kolektivu, 

✓ 5 týdnů dovolené, 

✓ možnost průběžného vzdělávání ve zvolených oblastech, 

✓ spolupráce s představiteli veřejné správy v regionu,  

✓ společná formální i neformální setkávání, akce a exkurze. 

Pracovní náplň 

1. Specialista pro rozvoj mikroregionu (0,4 úvazku) 

- příprava, řízení a administrace jednotlivých projektů obcí a DSO, 

- organizování a příprava společných akcí DSO (kulturních a vzdělávacích), 

- zajišťování propagace DSO, 

- vyhledávání příležitostí pro společné postupy obcí (např. společné nákupy energií, 

telekomunikačních služeb apod.), 

- příprava vzorových dokumentů pro obce.  

2. Specialista na veřejné zakázky (0,6 úvazku)  

- zajišťování procesu zadávání veřejných zakázek, jak v režimu zákona, tak i mimo něj, 

- metodická podpora obcí na úseku zadávání veřejných zakázek, 

- plnění dalších úkolů v rámci činnosti CSS. 

 

Požadované předpoklady 

✓ vzdělání:  

- vysokoškolské (magisterského nebo bakalářského stupně) 

- nebo středoškolské a min. 3 roky odborné praxe (pracovní praxe v obecní, krajské 

samosprávě, DSO, MAS), 

✓ znalost fungování veřejné správy, zejména obecní samosprávy včetně kompetencí a 

odpovědnosti jednotlivých orgánů, DSO, 

✓ zkušenosti s tvorbou strategických dokumentů rozvoje území, nejlépe aktivní účast na 

jejich přípravě, 

✓ znalost dotační politiky ČR a EU (operační programy EU, státní, krajské a nadační 

programy a možnosti financování projektů obcí), 
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✓ zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek, 

✓ samostatnost při plnění svěřených úkolů, 

✓ orientace na dosažení stanovených cílů projektu, 

✓ výborná znalost práce s PC (Microsoft Office), 

✓ aktivní řidič automobilu – řidičský průkaz B.  

Vítané předpoklady 

✓ zkušenosti s projektovým řízením, 

✓ vzdělání se zaměřením na právo, veřejnou správu nebo regionální rozvoj, 

✓ jazykové znalosti. 

Přihlášku do výběrového řízení můžete zaslat mailem na adresu mikroregion@politavi.cz, 

nejpozději do pondělí 19. 2. 2018 do 14:00 hodin. V příloze mailu zašlete strukturovaný 

životopis a motivační dopis ve standardním formátu (doc, odt, pdf). 

V Hruškách 2. 2. 2018 

 

Jan Kauf, předseda DSO Ždánický les a Politaví 
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