26. 8. 2021

MAS Region Kunětické hory, z.s. hledá do svého týmu nové kolegy/nové kolegyně

Název pracovní pozice: Koordinátor aktivit regionálního značení KRAJ PERNŠTEJNŮ
Popis pracovní pozice:










Koordinace značky KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt®
Pravidelná komunikace a péče o stávající držitele regionálního značení
Komunikace s potenciálními zájemci o regionální značení, partnery značení a se
zastřešující organizací – Asociací regionálních značek
Aktivní vyhledávání vhodných kandidátů k certifikaci
Organizace seminářů a dalších akcí na podporu regionálního značení
Příprava tištených a elektronických materiálů, psaní článků, správa profilů značky na
sociálních sítích a další propagace značky
Účast a vedení jednání certifikační komise
Účast na poradách
Práce na DPP (cca 150 hod. ročně)

Naše požadavky:





Časová flexibilita
Spolehlivost, pečlivost, samostatnost, komunikační a organizační dovednosti, příjemné
vystupování, trestní bezúhonnost
Znalost práce na PC (Word, Excel, PowerPoint)
Řidičský průkaz sk. B a vlastní automobil výhodou

Nabízíme:





Práci převážně z domova
Pečlivé zaškolení
Při vzájemné spokojenosti dlouhodobou spolupráci
Práci vhodnou pro studenty, čerstvé absolventy nebo jako přivýdělek např. na rodičovské
dovolené

Název pracovní pozice: Projektový manažer
Popis pracovní pozice:






Administrativní činnost:
o administrace projektových žádostí – konzultace projektů podle dotačních pravidel,
kontroly žádostí o dotace atd., práce v dotačních portálech MS2014+ a Portál
farmáře
o komunikace se členy MAS, obcemi, žadateli o dotaci a příjemci dotace, partnery MAS
o předkládání jednoduchých žádostí o dotace
Příprava tištených a elektronických propagačních materiálů a prezentací, psaní článků, správa
profilu organizace na sociálních sítích
Organizace akcí – valné hromady, semináře, atd.
Místo výkonu práce: Sezemice, příp. jednání v regionu Kunětické hory

Naše požadavky:






min. SŠ vzdělání
Spolehlivost, pečlivost, samostatnost, komunikační a organizační dovednosti, příjemné
vystupování, trestní bezúhonnost
Znalost práce na PC (Word, Excel, PowerPoint)
Orientace v problematice dotací výhodou, nikoliv podmínkou
Řidičský průkaz sk. B a vlastní automobil výhodou

Nabízíme:








Pracovní úvazek 0,5 s možností navýšení
Pracovní poměr na dobu určitou
Pečlivé zaškolení
Práce v přátelském prostředí
Flexibilní pracovní doba
Možnost práce na homeoffice
Služební telefon, počítač

Obě pracovní pozice lze zkombinovat.
V případě zájmu prosím zašlete životopis a stručný motivační dopis na adresu: info.masrkh@email.cz
s uvedením o jakou pracovní pozici se zajímáte.

