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Adaptační program na pozici: 

 

projektový manager(ka) / administrativní pracovník(pracovnice) / výkonný 
asistent(ka) MAS ORLICKO z.s. 

 
 
MAS ORLICKO z.s. se zabývá realizací komunitně vedeného místního rozvoje území MAS ORLICKO. 
V souvislosti s přípravou na realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS 
ORLICKO (dále jen „SCLLD“), jejíž realizace by měla být zahájena v polovině roku 2016, hledáme 
vhodného uchazeče do adaptačního programu na pozici projektový manager / administrativní 
pracovník / výkonný asistent kanceláře MAS ORLICKO, z.s. 
 
V procesu adaptačního programu získá zaměstnanec možnost získání praxe a ověření pracovních 
kompetencí / dovedností pro výkon následujících pracovních pozic: 
 

• Samostatný projektový manager(ka) / referent(ka) projektů financovaných z Evropských 
fondů 

• Manager(ka) / administrativní pracovník/ pracovnice kanceláře MAS 

• Výkonný asistent/ výkonná asistentka 
 
Adaptační program je stanoven na dobu určitou (1 rok). Nejpozději v posledním měsíci před 
uplynutím doby, na kterou byl sjednán, je provedeno zhodnocení dosavadních činností v organizaci a 
dle výsledků práce a aktuálních potřeb organizace může být zaměstnanci nabídnuto pracovní 
uplatnění na některé z výše uvedených pozic. V případě ukončení pracovního poměru bude 
zaměstnanci na vyžádání vystaveno osvědčení o získaných dovednostech a kompetencích. 
 
Předpokládaná pracovní náplň zaměstnance v adaptačním programu: 
 
1. Pomoc při zpracování žádosti o dotaci o podporu realizace SCLLD MAS ORLICKO, především: 

• Získávání a zpracování podkladů pro přípravu SCLLD dle zadání a jejich systematizace 
• Rešerše, provádění přepisů z podkladových materiálů, kontrola souladů v dokumentech, 

jazykové korektury, atd. 
• Podpůrné činnosti související s animací území (organizace jednání, schůzek a příprava 

souvisejících podkladů pro tuto činnost) 
 

2. Pomoc při zpracování dalších žádostí o dotaci realizovaných MAS: 
• Získávání a zpracování podkladů pro přípravu žádosti o dotaci dle zadání a jejich 

systematizace 
• Rešerše, provádění přepisů z podkladových materiálů, kontrola souladů v dokumentech, 

jazykové korektury, atd. 
• Podpůrné činnosti související s animací území (organizace jednání, schůzek a příprava 

souvisejících podkladů pro tuto činnost) 
 

3. Pomoc při zajištění chodu kanceláře MAS a chodu partnerství MAS, především: 
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• Organizace jednání orgánů MAS (pozvánky, podklady k jednání, zpracování zápisů, atd.) 
• Podpůrné činnosti pro zajištění chodu kanceláře MAS (organizace schůzek, zpracování 

zápisů z porad, atd.) 
• Příprava a zpracování dílčích vyúčtování (zpracování dat dle podkladů, kopírování, 

kompletace) 
• Evidence došlé pošty, vedení poklady, atd. 
• Propagační činnost MAS (příprava článků dle podkladů dalších pracovníků MAS, 

rozesílka, …) 
 
Jaké kompetence má možnost pracovník získat : 
 
Míra získaných kompetencí je odvislá dle míry schopností zaměstnance v adaptačním programu 
zařadit se do činnosti týmu a plnit přidělené úkoly. V souladu s náplní práce má pracovník možnost 
získat praxi a kompetence především v následujících oborech (činnostech): 
 

• Organizační kompetence (organizace jednání, slaďování termínů, příprava podkladů a jejich 
zpracování, …) 

• Administrativní kompetence (zpracování pozvánek, zápisů, podkladových materiálů) 

• Kompetence v oblasti zajištění chodu kanceláře (evidence došlé pošty, práce s datovou 
schránkou a elektronickým podpisem, materiálně technické zajištění chodu kanceláře, … ) 

• Základní kompetence na úrovni finančního managementu (zpracování podkladů pro finanční 
vyúčtování projektů a kompletace podkladů, příprava podkladů k zaúčtování a kontrola 
rozpočtu) 

• Seznámení s prostředím dotačních fondů EU a s podmínkami čerpání dotací z fondů EU 

• Seznámení s různými obory činností v území v souladu s mapovanými agendami MAS (školství, 
sociální služby, občanská vybavenost obcí, …. )  

• Zkušenosti s praxí v kvalifikovaném a mladém kolektivu  
 
Místo výkonu práce: 
 
Žamberk  
 
Požadavky na uchazeče: 
 

• Středoškolské, nebo vysokoškolské vzdělání 

• Zájem o činnost MAS ORLICKO z.s. a nabízenou pracovní pozici 

• Bezproblémová práce s MS Office, prostředím internet  

• Řidičský průkaz B 

• Organizační dovednosti, asertivní vystupování  

• Časová flexibilita  

• Týmový duch  
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Podmínky zaměstnání : 
 

• Datum nástupu do zaměstnání:  1. 11. 2015 (dohodou) 

• Pracovní pozice: Zaměstnanec v adaptačním programu  

• Se zaměstnancem bude uzavřena pracovní smlouva na dobu určitou s 3 měsíční zkušební 

dobou  

• Zaměstnanec může být vyslán na služební cestu. Pracovní doba je rozvržena rovnoměrně, 

s možností uplatnění nerovnoměrného rozložení pracovní doby 

• Uchazeč o adaptační program má čistý trestní rejstřík 

 
Životopisy zasílejte na email: vanicka@mas.orlicko.cz, bližší informace podá: Ing. Ivana 
Vanická, tel. 731 506 016 


