
 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO,Z.S. 

Nám.J.M.Marků 12, 563 01 Lanškroun 

 

Místní akční skupina Lanškrounsko, Nám.J.M.Marků 12, 563 01 Lanškroun, IČ 

22712402, www.maslanskrounsko.cz, info@maslanskrounsko.cz 

1 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

 

 
Místní akční skupina Lanškrounsko,z.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici: 

 

Zaměstnanec pro realizaci Strategie komunitně řízeného rozvoje Místní 

akční skupiny Lanškrounsko, z.s. 

 

Nabízíme:  
 Pracovní úvazek 1,0 na dobu určitou (1 rok) s možností prodloužení do konce roku 

2022.   

 Nástupní mzda 22 000 Kč  

 Předpokládaný termín nástupu do práce: březen/duben 2016 (dle dohody) 

 Místo výkonu práce: Kancelář MAS, Sokolská 288, 536 01 Lanškroun s občasnými 

služebními cestami. 

 

Náplň práce: 

 Příprava dotačních výzev, komunikace s potenciálními žadateli, administrace projektů 

koncových žadatelů 

 Příprava a realizace vlastních projektů MAS 

 Podíl na administrativním chodu kanceláře 

 

Požadujeme: 

 Minimálně středoškolské vzdělání s maturitou 

 Výborné komunikační a vyjednávací dovednosti 

 Řidičské oprávnění skupiny B 

 Počítačovou gramotnost (MS Office, internet) 

 Časovou flexibilitu 

 

Preferenční kritéria: 

 Zkušenosti se zpracováním a vyúčtováním dotací z národních zdrojů a fondů EU 

 Orientace ve státní správě 

 Vlastní automobil s možností použití ke služebním účelům 

 VŠ vzdělání, jazykové znalosti 

 Znalost regionu Lanškrounska 

 

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: 

 Jméno, příjmení, popř. titul  

 Datum a místo narození 

 Státní příslušnost 

 Místo trvalého pobytu 

 Číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu v případě cizího 

státního příslušníka) 

 

http://www.maslanskrounsko.cz/
mailto:info@maslanskrounsko.cz


 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO,Z.S. 

Nám.J.M.Marků 12, 563 01 Lanškroun 

 

Místní akční skupina Lanškrounsko, Nám.J.M.Marků 12, 563 01 Lanškroun, IČ 

22712402, www.maslanskrounsko.cz, info@maslanskrounsko.cz 

2 

 Kontaktní údaje (email, telefon) 

 Datum a podpis uchazeče 

 

K přihlášce uchazeč přiloží: 

 Motivační dopis  

 Strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a 

dovednostech týkajících se požadovaných předpokladů a preferenčních kritérií. 

 Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků 

též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud 

takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) 

 Prostou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

 

Příhlášky posílejte do 8.2.2016 na adresu: Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s., Nám. 

J.M.Marků 12, Lanškroun, 563 01 nebo je možné je po telefonické domluvě přinést osobně 

do kanceláře MAS, Sokolská 288, 563 01 Lanškroun. 

 

Kontakt: 

Ing. Radka Báčová 

+420 732 359 358 

info@maslanskrounsko.cz 
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