NAD ORLICÍ, o.p.s.
517 41 Kostelecké Horky 57
IČO: 27513823, www.nadorlici.cz

Výběrové řízení
na obsazení pozice v rámci realizace projektu OP VVV Místní
akční plán vzdělávání v regionu ORP Kostelec nad Orlicí
Manažer odborného vedení projektu
Hledáme tvůrčí a ke změnám ve vzdělávání otevřenou a komunikativní
osobnost! Zajímá vás stav a budoucnosti vzdělávání? Máte vztah k regionu?
Máte zkušenosti s pedagogikou a školstvím? Zajímají vás nové směry ve
vzdělávání, máte o nich povědomí? Rozumíte řízení změn? Věříte v komunitní
rozhodování a plánování? Máte zkušenosti a úspěchy s vedením a zapojením
cílové skupiny? Chcete být u změny vzdělávání v regionu a převzít za to
spoluzodpovědnost?
Náplň práce:
 koordinace aktivit a aktérů v oblasti plánování a projednávání předškolního a
základního školního vzdělávání,
 realizace aktivit při zpracovávání Strategického rámce MAP (strategie v oblasti
školství),
 zapojení a kreativní vyhledávání expertů a forem jejich spolupráce s týmem projektu
na řešení definovaných výzev a nedostatků vzdělávání v regionu,
 zapojení pedagogů, rodičů, NNO, expertů, zřizovatelů a aktivních lidí do procesu
plánovaní a realizace změny vzdělávání v regionu,
 činnosti související s realizací projektů v rámci OPVVV a IROP,
 komunikace s dalšími týmy MAP v ČR,
 místo výkonu práce – kancelář MAS, působnost projektu je v regionech Kostelecka,
Týnišťska, Třebechovicka a Černilovska.
Požadujeme:
 dokončené VŠ vzdělání,
 manažerské a lektorské dovednosti,
 časovou flexibilitu,
 samostatnost a odpovědnost,
 organizační, komunikační a tvořivé dovednosti,
 schopnost týmové práce,
 schopnost vystupovat před skupinou lidí,
 orientace v oblasti pedagogických přístupů, školství, inovativních metod, komunitní
práce,
 uživatelská znalost práce na PC odpovídající dobré úrovni pedagoga a administrace
projektu,
 řidičský průkaz skupiny „B“,
 automobil z důvodu nutnosti pohybu po regionu,
 pozitivní přístup ke změnám.
Oceníme:
 znalosti a schopnosti oslovení veřejnosti a cílové skupiny a práce s lidmi
participativními metodami,
 orientace v operačních programech 2014 – 2020,








znalost AJ nebo jiného světového jazyka,
zkušenosti s tvorbou a řízením projektů či strategií,
praxe s vedením pracovního týmu,
zkušenost práce na dotovaných projektech,
dobré komunikační a organizační schopnosti,
pozitivní přístup k venkovu a jeho rozvoji.

Nabízíme:
 flexibilní pracovní dobu,
 odpovídající platové ohodnocení,
 samostatnou práci na společenské změně,
 příjemné pracovní prostředí,
 práci v kolektivu,
 kreativní práci, možnost uplatnění vlastních inovací,
 plný nebo i částečný úvazek dle fáze projektu,
 předpoklad nástupu březen 2016,
 práce na dobu určitou do 31.12.2017.
V případě zájmu nám zašlete na níže uvedenou adresu map@nadorlici.cz
nejpozději do 28.10.2015:
1. strukturovaný životopis, včetně referencí pro ověření údajů
2. motivační dopis v rozsahu max. 1 strany A4 včetně očekávaného hrubého měsíčního příjmu
3. doklad o nejvyšším vzdělání, doložení dalších skutečností uváděných v CV (certifikát ze
zkoušek z cizího jazyka apod.)
4. Souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů ve znění pozdějších předpisů)
Vybraní uchazeči budou pozváni na osobní pohovor v jednom z následujících termínů: 20.11.
nebo 24.11.2015. Pohovor se bude konat v kanceláři MAS v Kosteleckých Horkách.
Více informací u ředitele MAS NAD ORLICÍ Mgr. Petr Kulíšek, tel.: 604 201 1139,
petr.kulisek@nadorlici.cz .
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Výběrové řízení
na obsazení pozice v rámci realizace projektu OP VVV Místní
akční plán vzdělávání v regionu ORP Kostelec nad Orlicí
Odborný pracovník rozvoje vzdělávání
Hledáme tvůrčí a ke změnám ve vzdělávání otevřenou a komunikativní členy
týmu! Zajímá vás stav a budoucnosti vzdělávání? Máte vztah k regionu? Máte
zkušenosti s pedagogikou a školstvím? Zajímají vás nové směry ve vzdělávání,
máte o nich povědomí? Věříte v komunitní rozhodování a plánování? Máte
zkušenosti a úspěchy s vedením a zapojením cílové skupiny? Chcete být u změny
vzdělávání v regionu a převzít za to spoluzodpovědnost?
Náplň práce:
 realizace aktivit při zpracovávání Strategického rámce MAP (strategie v oblasti
školství),
 analýzy potřeb ve vzdělávání, zpracování odborných podkladů ke vzdělávání, oslovení
dalších expertů,
 zapojení a kreativní vyhledávání expertů a forem jejich spolupráce s týmem projektu
na řešení definovaných výzev a nedostatků vzdělávání v regionu,
 zapojení pedagogů, rodičů, NNO, expertů, zřizovatelů a aktivních lidí do procesu
plánovaní a realizace změny vzdělávání v regionu,
 komunikace s dalšími týmy MAP v ČR,
 místo výkonu práce – kancelář MAS, působnost projektu je v regionech Kostelecka,
Týnišťska, Třebechovicka a Černilovska.
Požadujeme:
 dokončené VŠ vzdělání v oborech ve vztahu k vzdělávání do 15 let,
 časovou flexibilitu,
 samostatnost a odpovědnost,
 organizační, komunikační a tvořivé dovednosti,
 schopnost týmové práce,
 schopnost vystupovat před skupinou lidí,
 orientace v oblasti pedagogických přístupů, školství, inovativních metod, komunitní
práce,
 uživatelská znalost práce na PC odpovídající dobré úrovni pedagoga a administrace
projektu,
 řidičský průkaz skupiny „B“,
 automobil z důvodu nutnosti pohybu po regionu,
 pozitivní přístup ke změnám.
Oceníme:
 znalosti a schopnosti oslovení veřejnosti a cílové skupiny a práce s lidmi
participativními metodami,
 znalost AJ nebo jiného světového jazyka,
 zkušenosti s tvorbou a řízením projektů či strategií,
 zkušenost práce na dotovaných projektech,
 dobré komunikační a organizační schopnosti,



pozitivní přístup k venkovu a jeho rozvoji.

Nabízíme:
 flexibilní pracovní dobu,
 odpovídající platové ohodnocení,
 samostatnou práci na společenské změně,
 příjemné pracovní prostředí,
 práci v kolektivu,
 kreativní práci, možnost uplatnění vlastních inovací,
 plný nebo částečný úvazek v různých fázích projektu,
 předpoklad nástupu nejdříve duben 2016,
 práce na dobu určitou do 31.12.2017.
V případě zájmu nám zašlete na níže uvedenou adresu map@nadorlici.cz
nejpozději do 16.11.2015:
1. strukturovaný životopis, včetně referencí pro ověření údajů
2. motivační dopis v rozsahu max. 1 strany A4 včetně očekávaného hrubého měsíčního příjmu
3. doklad o nejvyšším vzdělání, doložení dalších skutečností uváděných v CV (certifikát ze
zkoušek z cizího jazyka apod.)
4. Souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů ve znění pozdějších předpisů)
Vybraní uchazeči budou pozváni na osobní pohovor v jednom z následujících termínů: 20.11.
nebo 24.11.2015. Pohovor se bude konat v kanceláři MAS v Kosteleckých Horkách.
Více informací u ředitele MAS NAD ORLICÍ Mgr. Petr Kulíšek, tel.: 604 201 1139,
petr.kulisek@nadorlici.cz .

