DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ
MIKROREGION SEVERO-LANŠKROUNSKO
sídlo: Dolní Čermná 76, 561 53 Dolní Čermná
tel: 465 393 125, 465 393 126
mob. tel: 776 023 736

IČ: 01349341
email: dsomsl@dsomsl.cz
www.dsomsl.cz

_____________________________________________________________________________________________

V Dolní Čermné dne 13. 6. 2016

VÝZVA K PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK
na obsazení pracovní pozice
zaměstnance Centra společných služeb
Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko
s názvem „Specialista pro rozvoj mikroregionu“

Územní působnost práce:
Druh práce:
Místo práce:
Pracovní poměr:
Nástup:
Finanční ohodnocení:

Mikroregion Severo-Lanškrounsko
Specialista pro rozvoj mikroregionu
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion SeveroLanškrounsko, sídlo kanceláře Dolní Čermná čp. 76
Na dobu určitou po dobu trvání projektu, do 30. 6. 2019
Od 1. 8. 2016
Dohodou

Kvalifikační předpoklady pro zaměstnance:
 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
 znalost práce s MS Excel a MS Powerpoint
 orientace na dosažení stanovených cílů projektu
 aktivní řidič automobilu – řidičský průkaz B

Lhůta pro podání přihlášky:
Místo a způsob podání přihlášky:
Adresa sídla:
Bližší informace podá:

22. 6. 2016, 17.00 hod.
doručením do sídla Dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Severo-Lanškrounsko
Dolní Čermná čp. 76, 561 53
Bc. Lenka Bártlová, manažerka svazku,
e-mail: dsomsl@dsomsl.cz, tel. 733 714 700

Rozhodnutí o obsazení/neobsazení pracovní pozice uchazečem bude písemně
oznámeno do 30. 6. 2016.
Přihláška musí obsahovat:
 jméno, příjmení a titul uchazeče
 datum, místo narození a číslo OP uchazeče
 státní příslušnost uchazeče
 místo trvalého pobytu uchazeče a kontaktní údaje na uchazeče (e-mail, telefon)
 datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč přiloží:
 strukturovaný životopis, ve kterém uvede údaje o předcházejících zaměstnáních,
odborných znalostech, absolvovaných školeních, kurzech a jiném zvyšování
kvalifikace a odbornosti v závislosti na požadovaných kvalifikačních
předpokladech
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Náplň práce Specialisty pro rozvoj regionu:
Naplňování cílů aktuálně platné strategie rozvoje příslušného území (v definovaném spektru
agend). 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 a po věcné stránce
příprava pravidelných setkání starostů obcí. Podílení se na přípravě sebehodnotící zprávy.
Pomáhání 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 energii,
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.

Petr Helekal
předseda svazku

