Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Projektový manažer – koordinační, projektový a programový pracovník
Stručný popis pracovního místa (charakteristika pracovní činnosti):






řízení procesu přípravy a realizace projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU
prostřednictvím příslušných operačních programů
organizace jednotlivých činností v rámci přípravy, realizace a udržitelnosti projektů – organizace
zpracování projektových záměrů, žádostí o spolufinancování, administrace projektů v rámci
realizace a udržitelnosti výstupů včetně zajištění pravidel publicity
koordinace tvorby vybraných komplexních střednědobých a dlouhodobých dokumentů
zpracovávání obecných metodických postupů
spolupráce při provádění kontrolní činnosti ve smyslu zák. č. 320/2001 Sb.

Požadavky kladené na uchazeče:





ukončené vysokoškolské vzdělání ekonomického, příp. úplné středoškolské ekonomického
směru
praxe v oblasti administrace projektů spolufinancovaných z fondů EU min. 2 roky vítána
způsobilost k právním úkonům
bezúhonnost

Jazykové znalosti:


znalost AJ – úroveň A.1, není podmínkou

Další znalosti a schopnosti:




komunikační schopnosti a vystupování, analytické myšlení
znalost práce na PC (MS Office, Internet)
řidičský průkaz sk. B s aktivní praxí

Další informace:





pracovní poměr na dobu určitou – 1 rok (možnost prodloužení až na dobu neurčitou), zkušební
lhůta
předpokládané datum vzniku pracovního poměru: dohodou/ihned
platová třída: 11. – 12. (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění a nařízení
vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění)
místo výkonu práce: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:









přesné označení výběrového řízení
jméno, příjmení a titul uchazeče
datum a místo narození uchazeče
státní příslušnost uchazeče
místo trvalého pobytu uchazeče
telefonní kontakt, email
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce:





strukturovaný profesní životopis
motivační dopis
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – ORIGINÁL
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Bližší informace poskytne Jana Kazimírová, odd. personální, práce a mezd, tel. 466 736 542, e-mail
kazimirova@nhkladruby.cz.
Přihlášku s přílohami doručte do 24.02.2017 písemně na adresu:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.
Oddělení personální, práce a mezd
533 14 Kladruby nad Labem
Upozornění:
Hřebčín si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebude vracet dokumenty
postoupené do výběrového řízení a nebude sdělovat uchazečům (uchazečkám), kteří nebudou vybráni
na pracovní pozici, která je předmětem tohoto výběrového řízení, důvody takového rozhodnutí.
Odesláním přihlášky, resp. strukturovaného profesního životopisu, uchazeč o předmětnou pracovní
pozici souhlasí se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, v platném znění, pro účely příslušného výběrového řízení.

OZNÁMENÍ VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA

IČO:

72048972

Zaměstnavatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace

Pracoviště (adresa):

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Kontaktní osoba:

Jana Kazimírová

Tel.:

606089231, 466736542

E-mail: Kazimirova@nhkladruby.cz

Požadovaná profese: Projektový manažer –koordinační, projektový a programový
pracovník

Počet volných míst: 1

Pracovní náplň: viz. příloha

CZ-ISCO *):

Pracovněprávní vztah na
dobu:

neurčitou

od: ihned

x

od:
X

určitou
do:

Směnnost:

Pracovní úvazek:

X

jednosměnný provoz

plný
zkrácený

Hrubá mzda (Kč/měs.) *):

Počet hod.:

od: 28000,- do: 32000,-

Vzdělání:

základní

dvousměnný provoz

střední odborné (vyučen)

třísměnný provoz

ÚSV

nepřetržitý provoz

ÚSO (vyučení s maturitou)

dělené směny

X

ÚSO s maturitou

turnusové služby

X

vyšší odborné

X

bakalářské

X

vysokoškolské

Pracovní doba:
8 hodin denně

doktorské

PP vztah:

x

pracovní smlouva dle ZP

Místo je vhodné pro:

dohoda o pracovní
činnosti

absolventy
mladistvé

dohoda o provedení práce

OZP

jiné

cizince

Požadujeme: viz. příloha
Nabízíme: dovolenou 5 týdnů, stravenky, příspěvek na penzijní či životní pojištění

Zveřejnění volného místa *):

x

Vyhotovil/a: Jana Kazimírová

Dne: 03.1.2017

zveřejňovat

nezveřejňovat

