Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – Specialista pro rozvoj
mikroregionu
Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš, IČ: 61100684
zastoupený předsedou svazku Miloslavem Hanišem
vyhlašuje dne 1. 7. 2017 výběrové řízení na obsazení pracovního místa:
Specialista pro rozvoj regionu Centra společných služeb (dále jen CSS) v rámci projektu
„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, reg. č.:
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

Sjednaný druh práce: naplňování cílů aktuálně platné strategie rozvoje příslušného území.
Zpracování zásobníku projektů a akčního plánu na nejbližší období. Příprava, řízení a
realizování projektů meziobecní spolupráce vycházející ze zpracovaných strategií. Příprava,
řízení a administrace jednotlivých projektů obcí v DSO. Organizování po věcné stránce příprava
pravidelných setkání starostů obcí. Podílení se na přípravě sebehodnotící zprávy. Pomoc
obcím s přípravou výběrových řízení. Podílení se na přípravě strategických plánů obcí.
Organizování vzdělávacích aktivit pro obce podle jejich potřeb. Podílení se na činnostech
směřujících k propagaci činnosti CSS a DSO. Vyhledávání příležitostí pro společné postupy obcí,
které

přinesou

úsporu

finančních

prostředků

(např.

společné

nákupy

energií,

telekomunikačních služeb apod.). Příprava Informačního zpravodaje o činnosti CSS a DSO po
věcné stránce. Příprava vzorových dokumentů pro obce (smlouvy, postupy, termíny,
povinnosti, obecně závazné vyhlášky apod.). Zajišťování přenášení informací mezi jednotlivými
obcemi, aby mohlo efektivně docházet ke sdílení dobré praxe. Zpracovávání finanční analýzy
přínosu zvolené agendy. Plnění dalších úkolů spojených s realizací projektu.
Místo výkonu práce: kancelář MAS Brdy – Vltava o.p.s., Mírové náměstí 1551, Dobříš 263 01
Platové zařazení: 22.164,- Kč + výkonnostní odměna
Datum nástupu: 23. srpna 2017
Trvání pracovního poměru: doba určitá do 30. 6. 2019
Rozsah pracovní doby: 40 hodin týdně
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Kvalifikační předpoklady:
 vzdělání VŠ nebo SŠ a min. 3 roky odborné praxe
 praxe ve veřejné správě, nejlépe v obecní, krajské samosprávě, DSO, MAS
 znalost fungování veřejné správy zejména obecní samosprávy včetně kompetencí a
odpovědnosti jednotlivých orgánů, DSO
 zkušenosti s tvorbou strategických dokumentů rozvoje území/aktivní účast na jejich
přípravě
 znalost dotační politiky ČR a EU (operační programy a možnosti financování projektů
obcí)
 specializace dle potřeb smluvního partnera (např. veřejné zakázky, účetnictví, odpady,
společná výběrová řízení apod. Samostatnost při plnění svěřených úkolů
 orientace na dosažení stanových cílů a projektu
 znalost a práce s MS (Word, Excel, Powerpoint)
 aktivní řidič automobilu – řidičský průkaz B

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno zaslat nebo podat na podatelně městského úřadu
tak, aby byly doručeny nejpozději do 31. července 2017 do 15,00 hod. na adresu:
Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
obálku označit slovy: „Výběrové řízení Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska –Specialista pro
rozvoj regionu“.

Po vyhodnocení přihlášek bude výběrové řízení pokračovat ústním pohovorem s
nejúspěšnějšími kandidáty, na Městském úřadě v Dobříši, Mírové náměstí č. p. 119, datum
bude upřesněno.

Vybraní uchazeči budou o přesném čase pohovoru informováni předem telefonicky. S sebou
si přinesou platný občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
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