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MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 1, 295 21 MNICHOVO HRADIŠTĚ, IČ 00238309

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa
PROJEKTOVÝ MANAŽER
s nástupem možným od 01. 07. 2015 (příp. dle dohody)

Do našeho týmu hledáme aktivního a kreativního kolegu/kolegyni. Osobu, které má chuť se podílet
na proměně malého města na úpatí Českého Ráje v moderní město a která bude spolupracovat
s vedením města na dalším rozvoji.
Mnichovo Hradiště: Město s 8 300 obyvateli, region Mladá Boleslav, Na úpatí Českého Ráje, 30
minut po dálnici z Černého Mostu.
INFORMACE O PRACOVNÍM MÍSTĚ:








Koordinace procesu tvorby strategických materiálů města a podíl na jejich tvorbě, s aktivním
zapojením veřejnosti: Mnichovo Hradiště 2025,
koordinace procesu vytvoření vizuální prezentace města s aktivním zapojením veřejnosti,
koordinace dalších participativních procesů s jednotlivými cílovými skupinami
koordinace projektů přeshraniční spolupráce s partnerskými městy,
vyhledávání dotačních a grantových příležitostí pro potřeby komunity Mnichovo Hradiště,
zapojení se do přípravy a tvorby projektů napříč obory, vč. jejich realizace
úzká spolupráce na krátkodobých i dvoudobých projektech s vedením města.

POŽADAVKY NA UCHAZEČE:











Projektový management (praktické zkušenosti z realizace projektů, tvorby žádostí o dotace,
provedení monitorovacích zpráv atd., ideálně v popsaných oblastech)
Obecný přehled v evropských dotacích (vzdělávaní, kultura, mezinárodní spolupráce, investice)
Tvůrčí a koncepční myšlení, vysoké pracovní nasazení
Schopnost vést efektivně pracovní skupiny
Obecná znalost veřejné správy
Komunikativní znalost anglického jazyka
Vysokoškolské či středoškolské vzdělání řádně ukončené
Dobrá znalost moderních informačních technologií (sociální sítě, aplikace zaměřené na projektový
management)
Morální bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů, ne starší 1 měsíc
Řidičský průkaz sk. B

NABÍZÍME:
 Kreativní práci a výzvu při proměně veřejného dění v Mnichově Hradišti
 Možnost seberealizace
 Plný pracovní úvazek, který není hodnocen jen podle tabulek, ale podle úspěchů
 Platové zařazení: 10. platová třída + odměny
 Místo práce: Mnichovo Hradiště minimálně 3 dny v týdnu, 2 dny v týdnu předpoklad účasti na
akcích, školeních, konferencích, konzultacích a schůzkách, především v Praze.
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POŽADUJEME:
1. Motivační dopis (maximálně jedna normostrana A4)
2. Přehled akcí, na které uchazeč zpracovával žádosti o dotace, příp. se podílel na jejich
administraci
3. Strukturovaný životopis
Včetně: jména, příjmení a titulu uchazeče, data a místa narození uchazeče, státní příslušnost
uchazeče, místa trvalého pobytu uchazeče, telefonní kontaktní údaje, e-mail, přehled
dosavadní praxe, včetně referencí, datum a podpis uchazeče.
4. Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
5. Originální výpis z rejstříku trestů, ne starší než 1 měsíc (možno doložit až k ústnímu
pohovoru)
PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:
Přihlášky mohou být podány osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, a to písemně v
uzavřených obálkách s označením „VŘ – Projektový manažer – Neotvírat!“. Na obálce musí být
uvedena adresa, na níž je možné nabídku vrátit.
Místem pro osobní podání přihlášky je podatelna Městského úřadu Město Mnichovo Hradiště,
Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště. Přihlášku je možno podat v pracovních dnech
v době od 8:00 do 17:00 hodin v pondělí a ve středu, od 8:00 do 15:00 hodin v úterý a ve čtvrtek,
od 8:00 do 13:00 hodin v pátek.
Doporučenou zásilkou je možné nabídku zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu
Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště. Za okamžik předání
nabídky v případě doručení je považován okamžik převzetí zásilky adresátem.
Město Mnichovo Hradiště si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení a nepřijmout nabídku
žádného uchazeče, a to i bez udání důvodu.
Bližší informace Vám podá: Mgr. Kamila Galetková, tajemnice MěÚ (kancelář č. 2, kontaktní telefon
702 291 605; kamila.galetkova@mnhradiste.cz) nebo Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta města
(kontaktní telefon 777 887 320; ondrej.lochman@mnhradiste.cz).
Termín konání výběrového řízení bude zaslán e-mailem.

V Mnichově Hradišti dne 27.05.2015

LHŮTA PRO DORUČENÍ PŘIHLÁŠKY: 15.06.2015, do 12:00 hodin

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. v.r.
starosta města
Vyvěšeno na úřední desce Města Mnichovo Hradiště a současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový
přístup na www.mnhradiste.cz
Vyvěšeno dne: .............................
Sejmuto dne: ...............................
Jitka Libichová
.....................................................
...................................................
osoba pověřená vývěsní službou
osoba pověřená vývěsní službou

....................................................
podpis, razítko úřadu

...................................................
podpis, razítko úřadu
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