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MAS ORLICKO z.s. vypisuje volná místa na STÁŽ 
 

se zaměřením na následující pracovní pozice  
 

projektový manager(ka) / referent(ka) projektů / výkonný(á) asistent(ka)  
 
 
MAS ORLICKO z.s. se zabývá realizací komunitně vedeného místního rozvoje území MAS ORLICKO. 
Více informací na www.mas.orlicko.cz a www.maporlicko.cz . 
 
Pro podporu našeho týmu vypisujeme stáž/e/ se zaměřením na budoucí uplatnění stážisty na 
pozicích: projektový manager(ka) / referent(ka) projektů / výkonný(á) asistent(ka) kanceláře. 
 
Program pro stážisty předpokládá dlouhodobou spolupráci (minimálně 1 školní rok/ minimálně 1 x 
týdně). Počet přijatých stážistů bude odvislý od počtu přihlášených a jejich kapacit. 
 
Na vyžádání stážista(é) obdrží osvědčení o získaných dovednostech a kompetencích. 
 
 
Jaké kompetence máte možnost získat : 
 
Míra získaných kompetencí je odvislá dle míry schopností zaměstnance ve stáži 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, Zemědělská 1004 
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Požadavky na uchazeče: 
 

• Vysokoškolské vzdělání (nebo student vysoké školy minimálně ve 3 ročníku studia) 

• Zájem o nabízené obory  

• Bezproblémová práce s MS Office, prostředím internet  

• Organizační dovednosti, asertivní vystupování , spolehlivost  

 
Podmínky stáže: 
 

• Datum nástupu do zaměstnání:  září 2017 (dohodou) 

• Pracovní pozice: Stáž  

• Stáž je bezplatná, po 3-měsíčním zapracování je možný příspěvek na úhradu nákladů 

(doprava do zaměstnání) 

 
Přihláška: 
 
Přihlášku zasílejte na email: kancelar@mas.orlicko.cz 
Bližší informace podá: Ing. Ivana Vanická, tel. 731 506 016 
 
K přihlášce přiložte životopis a motivační dopis. Do motivačního dopisu uveďte, o jaký rozsah 
stáže předpokládáte (počet dnů / hodin týdně).  
 
Přihlášky jsou přijímány průběžně. Obsazení míst /ukončení výzvy/ bude zveřejněno na webu 
a facebookovém profilu MAS. 


