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Nestátní nezisková organizace MAS Hřebeny, z. s. se sídlem v Klínci 

Vyhlašuje výběrové řízení na pozici: 

Manažer/manažerka – vedoucí zaměstnanec SCLLD 

 

Požadavky: 
- SŠ nebo VŠ vzdělání nejlépe v oboru management, podnikání a ekonomika, ekonomie, 

regionální rozvoj, veřejná správa nebo obdobných, 
- praxe v oboru minimálně 3 roky, 
- výborné organizační a komunikační schopnosti, 
- aktivní samostatný přístup s odpovědností za odvedenou práci, 
- výborná znalost práce na PC (MS Office, internet), 
- spolehlivost a loajalita, 
- zkušenost s projektovým řízením v komerční nebo nekomerční sféře, 
- časová flexibilita, 
- řidičský průkaz skupiny B a možnost využití vlastního vozidla. 

 

Výhodou: 

- znalost dotační politiky EU (IROP, OPZ, PRV, OPZP), 
- znalost cizího jazyka (AJ, NJ, jiný). 

 

Pracovní náplň: 

- vedení kanceláře, 
- administrace projektů v systému ISKP, MS2021+ 
- finanční řízení organizace a projektů, 
- sestavování a kontrola dodržování rozpočtu organizace a projektů, 
- řízení casch-flow spolku, 
- optimalizace nákladů spolku a fundraising, 
- personální řízení kanceláře MAS, 
- vytváření pracovních náplní zaměstnanců spolku v souladu se stanovami a jednotlivými 

projekty, 
- kontrola výkonu práce zaměstnanců v souladu s pracovní náplní, 
- jednání s vedením MAS, členy a orgány a zajištění plnění úkolů vyplývající z jednání těchto 

orgánů pro kancelář MAS, 
- jednání jménem spolku vůči třetím osobám v dohodnutém rozsahu, 
- konzultační, animační a poradenské činnosti při přípravě projektů, podání žádostí o dotace, 

realizaci projektů, a kontrolní činnost pro žadatele z území MAS. 
 

Nabízíme: 

- pracovní poměr na dobu určitou (2 roky) s možností prodloužení min. do roku 2028, 
- pracovní doba do konce roku 2022 20 hodin týdně, od 1. 1. 2023 40 hodin týdně, 
- místo výkonu práce – území MAS, částečně home office, 
- zajímavou práci v organizaci sdružující aktivní osoby v regionu, 
- mobilní telefon, notebook, 
- finanční ohodnocení odpovídající náročnosti pracovní náplně, 
- nástup od 1. 10. 2022, příp. dle dohody. 
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Strukturované životopisy a motivační dopis mohou uchazeči/uchazečky zasílat nejpozději do 25. 9. 

2022 na mail mashrebeny@mashrebeny.cz. 

 

Případné dotazy zodpoví:  

 

Markéta Polívková, MAS Hřebeny, z.s. 

Tel. 776 700 346 

mashrebeny@mashrebeny.cz  

 

https://www.mashrebeny.cz/ 
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