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Město Nové Město na Moravě, 
hledá 
pro projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v územním dopadu  ORP Nové Město na
Moravě“ vhodné uchazeče na pozice: 

1. manažer projektu
0,5 úvazku formou dohody o pracovní činnosti 
Požadujeme:   
- VŠ nebo SŠ vzdělání s maturitou 
- aktivní  samostatný  přístup,  výborné  komunikační  a  organizační  schopnosti,  pečlivost  a

spolehlivost 
- výhodou zkušenosti s vedením a řízením projektů
- výhodou praxe nebo vzdělání zaměřené na oblast regionálního rozvoje a dotací, školství 
- ŘP skupiny B
- časovou flexibilitu 
- výbornou znalost běžného kancelářského software (textový, tabulkový editor, Internet) 
- státní občanství ČR (příp. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý

pobyt a ovládá jednací jazyk)   
- dosažení věku 18 let, svéprávnost, bezúhonnost  

2. koordinátor MAP
0,5 úvazku formou dohody o pracovní činnosti 
Požadujeme:   
- VŠ nebo SŠ vzdělání s maturitou 
- aktivní  samostatný  přístup,  výborné  komunikační  a  organizační  schopnosti,  pečlivost  a

spolehlivost 
- výhodou praxe nebo vzdělání zaměřené na oblast regionálního rozvoje a dotací, školství 
- ŘP skupiny B
- časovou flexibilitu 
- výbornou znalost běžného kancelářského software (textový, tabulkový editor, Internet) 
- státní občanství ČR (příp. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý

pobyt a ovládá jednací jazyk)   
- dosažení věku 18 let, svéprávnost, bezúhonnost  

3. asistent MAP
0,5 úvazku formou dohody o pracovní činnosti 
Požadujeme:   
- min. SŠ vzdělání
- ŘP skupiny B
- časovou flexibilitu 
- výbornou znalost běžného kancelářského software (textový, tabulkový editor, Internet) 
- státní občanství ČR (příp. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý

pobyt a ovládá jednací jazyk)   
- dosažení věku 18 let, svéprávnost, bezúhonnost  
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4. garant implementace
0,3 úvazku formou dohody o pracovní činnosti   
- VŠ nebo SŠ vzdělání s maturitou 
- aktivní  samostatný  přístup,  výborné  komunikační  a  organizační  schopnosti,  pečlivost  a

spolehlivost 
- výhodou praxe nebo vzdělání zaměřené na oblast regionálního rozvoje a dotací, školství 
- ŘP skupiny B
- časovou flexibilitu 
- výbornou znalost běžného kancelářského software (textový, tabulkový editor, Internet) 
- státní občanství ČR (příp. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý

pobyt a ovládá jednací jazyk)   
- dosažení věku 18 let, svéprávnost, bezúhonnost  

5. koordinátor pracovních skupin
0,2 úvazku formou dohody o pracovní činnosti  
- VŠ nebo SŠ vzdělání s maturitou 
- aktivní  samostatný  přístup,  výborné  komunikační  a  organizační  schopnosti,  pečlivost  a

spolehlivost 
- výhodou praxe nebo vzdělání zaměřené na oblast regionálního rozvoje a dotací, školství 
- ŘP skupiny B
- časovou flexibilitu 
- výbornou znalost běžného kancelářského software (textový, tabulkový editor, Internet) 
- státní občanství ČR (příp. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý

pobyt a ovládá jednací jazyk)   
- dosažení věku 18 let, svéprávnost, bezúhonnost  

6. odborný garant I. úrovně (pro pracovní skupinu pro financování) 
0,2 úvazku formou dohody o provedení práce  
- VŠ nebo SŠ vzdělání s maturitou 
- aktivní  samostatný  přístup,  výborné  komunikační  a  organizační  schopnosti,  pečlivost  a

spolehlivost 
- výhodou praxe nebo vzdělání zaměřené na oblast regionálního rozvoje a dotací, financí 
- ŘP skupiny B
- časovou flexibilitu 
- výbornou znalost běžného kancelářského software (textový, tabulkový editor, Internet) 
- státní občanství ČR (příp. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý

pobyt a ovládá jednací jazyk)   
- dosažení věku 18 let, svéprávnost, bezúhonnost  

Nabízíme: 
- flexibilní práci na částečný úvazek (DPČ/DPP) s nástupem od 10/2018 do cca 09/2022
- zajímavé finanční ohodnocení
- zajímavou práci v kolektivu zaměřenou do oblasti vzdělávání a školství
-  práci  s  cílovou  skupinou  zejm.  pedagogických  pracovníků,  rodičů  ze  školských  zařízení  ve
správním území ORP NMNM
-  náplní  práce  bude  zejm.  podíl  na  realizaci  projektu  a  naplňování  místního  akčního  plánu
vzdělávání  pro  ORP  Nové  Město  na  Moravě,  příprava  a  organizace  vzdělávacích  aktivit,
workshopů apod. 

Zájemci předloží tyto doklady: 
- písemná žádost o přijetí na vybranou pracovní pozici vč. podpisu uchazeče 
- životopis s uvedením telefonického/emailového kontaktu na uchazeče 
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků obdobný

doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem)
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- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

Termín pro podání žádosti: 
Žádost a doklady mohou uchazeči doručit v zalepené obálce s textem „pracovní pozice
MAP II“ nejpozději do 31.7.2018 na adresu: Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo
nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Bližší informace poskytne vedoucí odboru školství, kultury, cestovního ruchu a sociálních věcí
Mgr.  Alena  Lukášová,  (tel.  566  598  420,  alena.lukasova@meu.nmnm.cz),  nebo  Ing.  Soňa
Ošmerová, odbor investic (tel. 566 598 353, sona.osmerova@meu.nmnm.cz).

Mgr. Petr Hanych, v.r
tajemník 
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