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Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska vyhlašuje výběrové řízení  

na obsazení pracovní pozice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovník pro tvorbu strategií – analytik a 

přípravář 

Požadujeme: 

✓ ukončené vysokoškolské vzdělání v min. Bc. stupni v oboru veřejná správa, 

regionální politika, regionální rozvoj nebo souvisejících oborů, případně 

středoškolské vzdělání ukončené maturitou, s pětiletou praxí ve výše uvedených 

oborech  

✓ dobré komunikační a organizační schopnosti, umění jednat s lidmi 

✓ zkušenosti s týmovým vedením a s týmovou spoluprací 

✓ ovládání informační a komunikační technologie na uživatelské úrovni 

Výhoda: 

✓ praxe v dotčených oborech 

✓ orientace v tvorbě strategických a koncepčních dokumentů na regionální úrovni 

✓ znalost cizích jazyků 

Nabízíme: 

✓ pracovní poměr na úvazek 1,0 HPP po dobu trvání projektu (maximálně 24 měsíců, 

rozdělený na 0,5 úvazku pro pozici analytik a 0,5 úvazku na pozici přípravář) 

✓ platové podmínky dle podmínek projektu, tj. na úvazek 1,0 = 35 000,- Kč hrubá mzda 

(17 500 Kč pro pozici analytik a 17 500 Kč pro pozici přípravář) 

Zákonné předpoklady: 

✓ dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání 

jednacího jazyka, fyzická osoba, která je státním občanem ČR nebo je cizím státním 

občanem s trvalým pobytem v ČR 
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Náležitosti přihlášky: 

✓ jméno a příjmení 

✓ datum a místo narození 

✓ státní příslušnost 

✓ místo trvalého pobytu 

✓ číslo občanského průkazu 

✓ telefonní a e-mailový kontakt 

✓ datum a podpis 

Povinné přílohy přihlášky: 

✓ strukturovaný životopis včetně údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných 

znalostech a praxe  

✓ výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce) 

✓ prostá kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

✓ prostá kopie dokladů o absolvování odborných kurzů nebo jiného doplňkového 

vzdělávání 

Podání přihlášky s povinnými přílohami: 

✓ přihlášku doručte v uzavřené obálce označené „Výběrové řízení – Pracovník pro 

tvorbu strategií – analytik/přípravář“ na adresu uvedenou v záhlaví této výzvy 

✓ termín pro doručení přihlášek je 5.3.2019 do 12:00 hodin poštou neb osobně do 

kanceláře vyhlašovatele výběrového řízení, tj. Mikroregion – Sdružení obcí 

Osoblažska, Na Náměstí 105, 793 99 Osoblaha. 

Doplňující informace: 

✓ pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou od 1. 4.2019 po dobu realizace projektu, 

nejdéle do 31. 3. 2021  

✓ bližší informace – Martina Jalamasová 603 740 650, 554 646 200 

✓ vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez uvedení důvodu 

✓ uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení 

✓ místem výkonu práce je území v působnosti obce s rozšířenou působností Krnov 
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Uchazeči vybraní dle dodaných podkladů k osobnímu pohovoru budou obratem po 

vypršení lhůty pro podávání přihlášek telefonicky kontaktování a pozváni na osobní 

pohovor. Osobní pohovor se uskuteční ve čtvrtek 7.3.2019 od 9:30 hod. 

 

 

V Osoblaze dne 18.2.2019 

 

 

 

       Ing. Rostislav Kocián, statutární zástupce 


