
 
Rozvoj Krnovska, o.p.s. 

Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha, e-mail.: vylezikova@maskrnovsko.cz 
IČ 26838401, tel.: +420 730 182 523 

Rozvoj Krnovska, o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice 
manažer/manažerka pro komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) 

Kvalifikační požadavky: 
- minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, 
- obecná znalost metody LEADER, 
- obecná znalost projektového řízení a dotací, 
- obecná znalost problematiky území MAS Rozvoj Krnovska, 
- znalost AJ výhodou, 
- znalost MS Office, 
- schopnost pracovat samostatně i v týmu, 
- komunikativnost, flexibilita, schopnost rozhodování a schopnost pracovat pod tlakem, 
- organizační schopnosti, 
- ochotu dále se vzdělávat, 
- řidičský průkaz skupiny B, 
- vlastní automobil výhodou, 
- praxe v obdobné pozici výhodou. 

Náplň práce: 
- realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS Rozvoj Krnovska a s tím 

související administrativní činnosti, 
- poskytování poradenství a konzultací žadatelům a příjemcům, 
- monitoring projektů, 
- evaluační činnosti, 
- příprava a provádění animačních a komunikačních aktivit, 
- archivace, 
- plnění dalších úkolů uložených orgány společnosti, orgány MAS a vedoucím zaměstnancem. 

Nabízíme: 
- zajímavou, tvůrčí a dynamickou práci, další vzdělávání, 
- pracoviště v Krnově a Osoblaze, možnost dohody o pružné pracovní době a home office, 
- práci na poloviční úvazek na dobu 12 měsíců, s možností navýšení úvazku od 1. 7. 2023, 
- hrubou měsíční mzdu na poloviční úvazek cca 18 000 Kč. 

Co je nutné doložit: 
- strukturovaný životopis, 
- motivační dopis (max. 2 A4), 
- čestné prohlášení k doložení praxe v obdobné pozici (formulář přílohou), 
- kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
- originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce. 

 

Tyto doklady doručte nejpozději do 19. 12. 2022 do 10.00 na adresu: MAS Rozvoj Krnovska, o.p.s., Na Náměstí 
106, 793 99 Osoblaha. 

Na obálku prosím uveďte „Výběrové řízení manažer/manažerka“.  



Výběrové řízení proběhne 20. 12. 2022 v odpoledních hodinách. Uchazeči budou 19. 12. 2022 telefonicky 
informováni o přesném čase výběrového řízení.  

Nástup od ledna 2023.  

Bližší informace podá Ing. Monika Vyležíková, ředitelka Rozvoj Krnovska, o.p.s., tel.: 730 182 523, Martina 
Jalamasová, vedoucí zaměstnanec CLLD, tel.: 603 740 650.  

  

V Krnově dne 5. 12. 2022 

  
Ing. Monika Vyležíková 
ředitelka Rozvoj Krnovska o.p.s. 


