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Výběrové řízení KOORDINÁTOR MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE
Svazek obcí regionu Písecko vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Koordinátor meziobecní
spolupráce (pro realizaci projektu Podpora meziobecní spolupráce ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR).
Náplň práce:
- komunikace se zástupci dotčených obcí i s dalšími partnery v rámci správního území obce s rozšířenou
působností Písek, objasňování cílů meziobecní spolupráce, zdůrazňování přínosu pro participující obce,
identifikace dalších klíčových aktérů a budoucích partnerů pro zajištění efektivní meziobecní spolupráce,
koordinace průběhu diskusí mezi volenými představiteli jednotlivých obcí, moderování veřejných debat a
jednání, řízení projektu (plnění úkolů, soulad s harmonogramem a reporting výstupů směrem ke Svazu měst a
obcí ČR)
(v rámci pracovní náplně se předpokládá vykonávání dalších pracovních činností v rámci běžného provozu
svazku – spolupráce na přípravě a administrací projektů financovaných z dotací, administrativní práce atd.)
Pracovní poměr na dobu určitou: do 31. 10. 2015
Základní předpoklady:
 ukončené vysokoškolské vzdělání (nebo ukončené středoškolské vzdělání a 5 let praxe),
 schopnost týmového vedení a týmové spolupráce,
 dobré komunikační schopnosti a organizační dovednosti,
 dobré znalosti problematiky meziobecní spolupráce a znalostí širších souvislostí, vazeb a vztahů mezi
obcemi a jejich svazky,
 ovládání informačních a komunikačních technologií na uživatelské úrovni,
 řidičský průkaz skupiny B,
 výhodou jsou zkušenosti s prací ve veřejné správě a samosprávě, s procesy strategického plánování a
řízení, s přípravou a administrací projektů financovaných z dotací, znalost anglického jazyka.
Požadované doklady: strukturovaný životopis se souhlasem uchazeče s poskytnutím životopisu Svazu měst a
obcí ČR a s jeho uchováním po nezbytně nutnou dobu podepsaný uchazečem; kopie dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání
Doplňující informace:
- místem výkonu práce je kancelář svazku obcí (Velké náměstí 1, Písek), v rámci výkonu pracovní činnosti se
dále předpokládají práce na území regionu Písecka
- plný úvazek
- termín předpokládaného nástupu: 1.6.2015
- plat dle podmínek projektu
- pružná pracovní doba
- vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové rušení zrušit bez uvedení důvodu
- přihlášku je nutné podat poštou na adresu Svazek obcí regionu Písecko, Velké náměstí 114/3, 39701 Písek
nebo osobně na adresu Velké náměstí 1, Písek (kancelář svazku) v pracovní dny od 8 do 14 hodin, nejpozději
do 27. 5. 2015
- bližší informace podá Ing. Miroslav Sládek, tel.: 606 082 991, e-mail: mirek.sladek@email.cz

V Písku dne 20.5.2015

Ing. Miroslav Sládek
předseda Rady regionu
Svazku obcí regionu Písecko

