Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.p.o., vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:
Administrátor projektu IOP
Administrátor projektu IOP dohlíží nad dodržováním časového a finančního harmonogramu IOP.
Vytváří monitorovací zprávy. Dohlíží nad dodržováním dotačních pravidel IOP. Shromažďuje veškeré
informace o projektu
Požadujeme:
■VŠ ekonomického zaměření
■praxi v oborech ekonomického zaměření
■zkušenosti s dotačními tituly SF EU a jejich podmínkami (minimálně 5 let praxe)
■schopnost práce na PC (MS Word, MS Excel, ASPI, internet)
■samostatnost a zodpovědnost při plnění úkolů
■schopnost týmové spolupráce a komunikativnost
■časovou flexibilitu
■ochotu dále se vzdělávat

Nabízíme:
■platové ohodnocení podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
■získání praxe a zkušeností v daném oboru,
■stabilitu zaměstnání,
■zajímavou a různorodou činnost,
■možnost dalšího odborného růstu,
■zaměstnanecké výhody.
Formální náležitosti:
■vlastnoručně podepsaná přihláška s názvem pracovní pozice (formální podoba přihlášky není
stanovena),
■motivační dopis,
■strukturovaný profesní životopis,
■kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (bez úředního ověření),

■vlastnoručně podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákon č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, v platném znění. Upozorňujeme, že ke zpracování Vašich osobních údajů a
zařazení Vaší žádosti do výběrového řízení je nezbytné zaslat text Souhlasu se zpracováním osobních
údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. v následujícím znění: „Prohlašuji, že v souladu s ustanovením § 5
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, souhlasím se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této přihlášce a jejích
přílohách, které tímto poskytuji na dobu neurčitou Národnímu hřebčínu Kladruby nad Labem, s.p.o.,
pro jejich další zpracování za účelem výběru vhodného kandidáta/kandidátky na obsazení vypisované
pracovní pozice.“
Přihlášky, které nebudou splňovat uvedené požadavky, nebudou zařazeny do výběrového řízení.
Termín pro zasílání přihlášek: do 31. května 2013
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o., si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho
průběhu.
Adresa pro zasílání přihlášek: na obálku uveďte Výběrové řízení na pracovní pozici Administrátor IOP
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.
Kladruby nad Labem, 533 14
Bližší informace poskytneme na emailu : vonkova@nhkladruby.cz

