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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

předsedkyně dobrovolného svazku obcí Mikroregion Skutečsko – Ležáky vyhlašuje

Výběrové řízení na pozici „Pracovník rozvoje regionu“

Druh práce: Pracovník  rozvoje  regionu  –  zodpovědnost  za  realizaci  projektu
podpořeného  dotací  z Operačního  programu  Zaměstnanost  –
Efektivní veřejná správa obcí Mikroregionu Skutečsko – Ležáky:

-  spolupráce při tvorbě strategických dokumentů členských obcí a 
Mikroregionu S-L

-  tvorba pasportů, generelů, studií a analytických dokumentů obcí, 
komunitní projednávání, komunikace s veřejností

-  organizace vzdělávání pro volené zástupce obcí

-  administrace dodávky jednotného mapového systému, SMS 
informačního kanálu a právního poradenského systému pro členské 
obce

- administrace dodávky propagačního panelu s prezentací jednotlivých
členských obcí 

Plat: 30.000,- Kč

Místo výkonu práce: kancelář OÚ Vrbatův Kostelec, č.p. 42 a území členských obcí  DSO

Předpokládaný nástup: 1. 5. 2019, plný pracovní úvazek, pracovní poměr na dobu určitou od 
1.5.2019 do 30.4.2021

Požadavky: 

• fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, dosáhla věku 18 let,  je způsobilá k
právním úkonům a je bezúhonná

• minimálně středoškolské vzdělání
• samostatnost, pečlivost, důkladnost, spolehlivost, ochota učit se a vzdělávat se 
• perfektní znalost práce na PC, především MS Office (expert)
• výborné organizační a komunikační schopnosti, vlídný přístup k lidem, systémová práce, 

práce v kolektivu
• řidičské oprávnění skupiny B
 kultivovaný projev, vystupování, znalost a dodržování etikety 
 zkušenost s legislativou veřejné správy výhodou



 Písemná přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti: 
• jméno, příjmení a titul, datum a místo narození a státní příslušnost zájemce 
• místo trvalého pobytu zájemce 
• telefonní číslo, datum a podpis zájemce 

K přihlášce budou přiloženy tyto doklady, jako příloha: 

• strukturovaný životopis, motivační dopis 

• prohlášení o bezúhonnosti, kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas s 
nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

• před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence 
Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce 

Přihlášku zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami v termínu  do 6. 3. 2019: 

• písemně na adresu: Mikroregion Skutečsko - Ležáky, Obecní úřad Vrbatův Kostelec, č.p. 42, 539 
56 Vrbatův Kostelec 

• osobně: na OÚ Vrbatův Kostelec, č.p. 42

• emailem na adresu: starosta@vrbatuvkostelec.cz 

Bez  požadovaných  náležitostí  a  příloh  není  Vaše  přihláška  úplná  a  nemůže  být  zahrnuta  mezi
přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo. 

Obálka bude označena značkou „Neotvírat - výběrové řízení – pracovník rozvoje regionu“

Výběrová  komise  posoudí,  zda  uchazeči  splňují  podmínky  uvedené  v  tomto výběrovém  řízení.
Vybraní uchazeči, kteří budou splňovat podmínky, budou pozváni k osobnímu pohovoru.

Případné informace k této veřejné výzvě podá předsedkyně Mikroregionu S-L Ing. Pavla Němcová
na tel. č.: 724 159 470 nebo na emailu: starosta@vrbatuvkostelec.cz.

Mikroregion  Skutečsko -  Ležáky  si  vyhrazuje  právo nevybrat  žádného z  přihlášených  uchazečů,
případně zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ing. Pavla Němcová

předsedkyně Mikroregionu Skutečsko - Ležáky
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