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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI MANAŽER MIKROREGIONU 

Zajímá Vás práce v oblasti venkovského regionálního rozvoje? Chcete se na něm 

podílet v regionu Olomoucka a Litovelska? 

MAS Moravská cesta vyhlašuje 1. června 2020 výběrové řízení na pozici 

manažer nově vznikajícího mikroregionu.  

Náplň práce: 

- zajištění vzniku dobrovolného svazku obcí – mikroregionu  

- poskytování odborné podpory a poradenství obcím při výkonu veřejné správy 

- komunikace a organizace pravidelných setkání se starosty 

- mapování potřeb území mikroregionu a naplňování cílů  

- zajišťování propagace o činnosti mikroregionu  

 

Profesní požadavky: 

- SŠ vzdělání s maturitou nebo VŠ vzdělání v oboru regionálního rozvoje, veřejné 

správy výhodou 

- praxe v oblasti regionálního rozvoje, územní samosprávy nebo dotací ze 

strukturálních fondů EU výhodou 

- orientace v legislativě související s veřejnou správou a územní samosprávou 

- místní znalost území výhodou 

- uživatelská znalost MS Office 

- dobré komunikační a organizační schopnosti 

- schopnost týmové práce 

- řidičský průkaz skupiny B 

 

Informace o pracovní pozici: 

- práce na plný pracovní úvazek, po domluvě i částečný úvazek 

- pracovní pozice na dobu určitou – 2 roky s možností prodloužení 

- příležitost podílet se na rozvoji regionu 

- práce na zajímavých projektech s možností realizace vlastních nápadů 

- práce v mladém kolektivu 

 

Místo výkonu práce: 

- území MAS Moravská cesta (tj. území Olomoucka a Litovelska – www.moravska-

cesta.cz), adresa kanceláře: Náklo 12, 783 32 

 

Předpokládaný nástup:  

- září 2020, popř. dle domluvy 

 

 

V případě zájmu zašlete motivační dopis a životopis do 30. června 2020 na 

email: julie.zendulkova@moravska-cesta.cz. 

 

Více informací poskytnou: 

Arnošt Vogel, starosta obce Haňovice, tel.: 724 178 500, email: starosta@hanovice.cz 

Marek Ošťádal, starosta obce Náklo, tel.: 603 777 284, email: starosta@naklo.cz 

Tomáš Spurný, starosta obce Skrbeň, tel.: 725132495, email: obec@skrben.cz 

Julie Zendulková, tel.: 724 111 510, email: julie.zendulkova@moravska-cesta.cz 
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