M ístní
A kční
P lán Vzdělávávní
MAS Mezilesí, z. s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Koordinátora/ky vzdělávání (implementace)
v projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady II“ (MAP ORP Poděbrady II.)
Požadavky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aktivní samostatný přístup a zodpovědnost,
min. středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou,
dobré komunikativní a organizační schopnosti,
pečlivost a spolehlivost,
časová flexibilita,
znalost ORP Poděbrady a území MAS Mezilesí,
orientace v problematice školství (zákon č. 561/2004 Sb. a zákon 563/2004 Sb.),
znalost práce na PC (MS Office - Word, Excel, internet) – min. základní uživatelská úroveň,
řidičský průkaz sk. B a možnost využití vlastního vozidla.

Výhodou:
•
•
•
•

praxe v oblasti školství,
znalost postupů týkajících se místních akčních plánů vzdělávání,
orientace v problematice evropských fondů,
nástup ihned.

Pracovní náplň:
•
•
•
•
•
•
•
•

budování sítě spolupracujících subjektů s akcentací na dlouhodobou udržitelnost,
provádění revize potřeb, priorit a cílů, navrhování strategií k dosažení cílů z ukončeného projektu
Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady I,
organizace tematických pracovních skupin,
komunikace se zástupci MAP na jednotlivých školách,
zajišťování realizace aktivit pro vzdělávací zařízení - zpracování výstupů a vedení evidence,
prezentace projektu navenek ostatním spolupracujícím subjektům a laické veřejnosti,
reporting projektu v rámci realizačního týmu,
kontakt se zástupci médií, příprava tiskových zpráv a doplňování informací o aktivitách na webové
stránky projektu a sociální sítě,
mapvzdelavanipodebrady@gmail.com,
www.masmezilesi.cz, +420 721 277 996
MAS Mezilesí, z.s. l Kněžice 167 l 289 02 Kněžice
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•
•

evaluace a kontrola plnění cílů MAP I,
informovanost cílové skupiny o nových finančních (dotačních) příležitostech, kterých lze pro plnění
projektu MAP I využít.

Nabízíme:
•
•
•
•
•

hlavní pracovní poměr na plný úvazek po dobu realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v
ORP Poděbrady II (ihned– srpen 2022),
mzdové ohodnocení 28.000 - 30.000 Kč,
možnost pružné pracovní doby vč. práce home office,
zajímavou a perspektivní práci,
služební PC a telefon.

Pracoviště: Poděbrady
Nástup možný od 1. 4. 2019.
Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem zasílejte do 8. 3. 2019 na email:
mapvzdelavanipodebrady@gmail.com. Odesláním životopisu obsahujícího osobní údaje bere uchazeč
na vědomí, že dojde k jejich zpracování v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.
Výběrové řízení bude dvoukolové: 1. kolo – vyhodnocení životopisu a motivačního dopisu. 2. kolo
– ústní pohovor (datum bude upřesněno po vyhodnocení 1. kola).
Případné dotazy zodpoví: Bc. Aneta Knytlová, mob.: 721 277 996.
K ústnímu pohovoru pozveme e-mailem nebo telefonicky pouze vybrané kandidáty. Dále si
vyhrazujeme právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici v případě, že
uchazeči nesplní požadavky vyhlašovatele výběrového řízení.
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