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HLEDÁME KOLEGY a KOLEGYNĚ DO NAŠEHO TÝMU
Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) v regionu ORP
Rychnov nad Kněžnou
Hledáme tvůrčí, ke změnám ve vzdělávání otevřené a komunikativní osobnosti! Máte vztah k Rychnovsku? Věříte
v komunitní plánování a rozhodování? Zajímá vás současnost a budoucnost vzdělávání, zajímají vás nové směry a
zkušenosti? Prostě - chcete být u změny vzdělávání v našem regionu a převzít za to spoluzodpovědnost?
Pracovní náplň PROJEKTOVÝ MANAŽER:
Spolupráce na realizaci aktivit Místního akčního plánu:
 samostatná příprava a realizace svěřených vzdělávacích a komunitních aktivit
 komunikace a organizace zapojení členů pracovních skupin MAP
 komunikace a organizace zapojení zájmových skupin – pedagogů, žáků, zřizovatelů, rodičů, aktivní veřejnosti
 komunikace s týmy Místních akčních plánů a Krajských akčních plánů, účast na společných setkáních
 vyhledávání a oslovování expertů, lektorů, účastníků aktivit, návrh a realizace forem jejich spolupráce
 organizace porad, jednání, seminářů, besed, exkurzí, společenských akcí
 příprava podkladů pro jednání, zpracování zápisů, vykonávání souvisejících administrativních prací
 zpracování podkladů pro zprávy o realizaci a žádosti o proplacení výdajů projektu, účast na kontrolách
 archivace dokumentů projektu
 zajišťování PR projektu
Spolupráce na aktualizaci Místního akčního plánu:
 sběr dat a monitoring území
 zpracování analýz, zpracování podkladů a návrhů pro strategický rámec MAP
 aktualizace Akčního plánu MAP
Místo výkonu práce – kancelář Sdružení SPLAV, z.s., Rychnov nad Kněžnou a další místa působnosti projektu v
regionu Rychnovsko.
Požadujeme:
 dokončené VŠ vzdělání, příp.SŚ s min.3 letou praxí
 schopnost samostatné i týmové práce, ochotu, časovou flexibilitu
 zodpovědnost, samostatnost, svědomitost
 systematický a iniciativní přístup k řešení úkolů
 organizační, komunikační a tvořivé dovednosti
 schopnost analytického a logického uvažování
 schopnost učit se a sdílet poznané
 schopnost vystupovat před skupinou lidí
 schopnost aktivizace a vedení skupiny lidí
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výbornou znalost českého jazyka, dobrý písemný i ústní projev
znalost práce na PC na velmi dobré úrovni
řidičský průkaz skupiny „B“

Oceníme:
 znalost regionu a jeho problematiky
 orientaci v oblasti pedagogických přístupů, školství, inovativních metod, komunitní práce
 znalosti metod a schopnosti práce s cílovými skupinami participativními metodami
 zkušenosti s tvorbou a řízením projektů či strategií
 zkušenosti s přímou účastí na projektu nebo v organizaci s minimálním ročním obratem 1 mil. Kč
 zkušenosti s náplní a zpracováním PR výstupů
 praxi v organizování osob, s oběhem dokumentů, evidencí, archivací
 dobrou znalost AJ
Nabízíme:
 flexibilní pracovní dobu
 dobré platové ohodnocení, další zaměstnanecké výhody
 smysluplnou, týmovou i samostatnou práci na společenské změně
 kreativní práci, možnost uplatnění vlastních nápadů
 příjemné pracovní prostředí, práci v kolektivu
 plný nebo částečný úvazek, předpoklad nástupu 1.duben 2019
 pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou na dobu jednoho roku s možností jejího následného prodloužení
až do 28. 2. 2022 (doba trvání projektu).
V případě zájmu nám zašlete na adresu katerina@sdruzenisplav.cz nejpozději do 11.2.2019:
1. strukturovaný životopis, včetně referencí pro ověření údajů
2. motivační dopis v rozsahu max. 1 strany A4 včetně očekávaného hrubého měsíčního příjmu
3. Souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších
předpisů.
Vybraní uchazeči budou pozváni na osobní pohovor v kanceláři Sdružení SPLAV v Rychnově nad Kněžnou během února
2019.
Více informací u koordinátora projektu Mgr. Petr Kulíšek, tel.: 739257170, petrk@sdruzenisplav.cz

