Společnost Máchovo jezero
nám. Republiky 193, Doksy
www.opsmachovojezero.cz
info@opsmachovojezero.cz
773 800 283

Ředitel obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

KOORDINÁTOR
Místo výkonu práce: město Doksy
Charakteristika vykonávané činnosti:
 aktivní vyhledávání finančních zdrojů pro zajištění činnosti a rozvoj o.p.s.
 příprava, zpracování a řízení projektů na ochranu a rozvoj Máchova jezera a rozvoj
činnosti o.p.s.
 příprava, zpracování a řízení projektů na zkvalitnění a rozvoj infrastruktury pro
cestovní ruch a ekologicky šetrné formy cestovního ruchu a uchování a zvyšování
kvality životního prostředí a udržitelného rozvoje
 příprava, zpracování a řízení projektů na ochranu biodiverzity Máchova jezera a jeho
okolí
 zajištění řízení a udržitelnosti již realizovaných projektů o.p.s.
 zajištění administrace chodu společnosti
 zajištění plnění mandátních smluv s městem Doksy ohledně péče o Máchovo jezero a
jednotného navigačního systému
Kvalifikační předpoklady:
 vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitou (doporučené zaměření: ekonomické,
cestovní ruch nebo životní prostředí)
 praktické zkušenosti s přípravou a řízením projektů
Jiné požadavky:
 orientace v dotačních titulech
 schopnost analytického a koncepčního myšlení
 zkušenosti s přípravou strategických dokumentů (analýz, koncepcí)
 znalosti oboru životního prostředí výhodou
 aktivní přístup, samostatnost, vysoké pracovní nasazení, zájem o obor
 velmi dobrá znalost práce s MS Office (Word, Outlook, Excel)
 výhodou řidičský průkaz sk. B
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
 přesné označení výběrového řízení
 jméno, příjmení a titul uchazeče
 datum a místo narození uchazeče
 státní příslušnost uchazeče
 místo trvalého pobytu uchazeče
 číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana
 datum a podpis uchazeče
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
 strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a
dovednostech
 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
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Mzda: 15.000,- Kč + výkonnostní odměny
Druh pracovního poměru: na dobu určitou do 31. 05. 2017
Předpokládaný termín nástupu: 1. 9. 2015 nebo dle dohody
Lhůta pro podání přihlášky: do 7. srpna 2015 do 12:00 hod
Způsob podání přihlášky: písemně poštou na adresu: Obecně prospěšná společnost Máchovo
jezero, náměstí Republiky 46, 472 01 Doksy nebo osobně na podatelnu městského úřadu,
náměstí Republiky 193, Doksy
Obálku označte textem: „NEOTVÍRAT - Výběrové řízení na místo koordinátor OPS“
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo
nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu. Osobní doklady budou neúspěšným
uchazečům vráceny poštou.
Případné dotazy zodpoví
info@opsmachovojezero.cz

V Doksech, dne 14. 7. 2015
Jiří Holub, ředitel o.p.s.

Lenka Proboštová

na telefonu

773 800 283,

nebo na

