DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ
MIKROREGION VALAŠSKOMEZIŘÍČSKO-KELEČSKO
Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
www.meziricsko.cz

ve Valašském Meziříčí 13.01.2020

NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko hledá
zaměstnance/zaměstnankyni na obsazení pozice KOORDINÁTOR KPSS


doba určitá od 1.3.2020 do 28.2.2022 se zkušební dobou 3 měsíce a měsíční mzda
v rozsahu 25 000 Kč až 30 000 Kč



pracovní náplň – koordinátor komunitního plánování sociálních služeb v Mikroregionu
Valašskomeziříčsko-Kelečsko

v rámci

projektu

s názvem

„Prohloubení

kvality

a účinnosti plánování sociálních služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko“
(reg.č.pr. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015192), který byl podpořen v rámci Operačního
programu Zaměstnanost:
 odborné vedení procesu plánování sociálních služeb
 odborný

dohled

nad

průběhem

a vytváření hlavních výstupů

projektu

a

realizací

(bližší

klíčových

informace

k

aktivit
projektu

viz https://www.meziricsko.cz/komunitni-planovani/)
 spolupráce s metodiky projektu a práce dle jejich metodických pokynů


místo výkonu práce – území obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí



požadavky pro vznik pracovního poměru:
 ukončené VŠ nebo VOŠ vzdělání sociálního nebo příbuzného směru výhodou
 praxe min. 6 měsíců v sociálních službách na manažerské pozici, případně
v komunitním plánování výhodou
 odborné znalosti a dovednosti z oblasti sociální práce výhodou
 orientace v právních předpisech v sociální oblasti výhodou
 znalost

využívání

nástrojů

Microsoft

Office,

organizační

schopnosti,

komunikativnost, spolehlivost, samostatnost, ochota a schopnost učit se novým
věcem
 řidičský průkaz skupiny B
 trestní bezúhonnost



nástup 1.3.2020



písemná přihláška bude podána na formuláři, který je přílohou této nabídky



doklady, které zájemce připojí k písemné přihlášce:
 strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních,
odborných znalostech a dovednostech
 prostá kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě pozvání
na osobní pohovor nutno k tomuto pohovoru dodat ověřenou kopii dokladu
o nejvyšším dosaženém vzdělání)
 jiné doklady osvědčující splnění výše uvedených požadavků na danou pracovní
pozici
Požadované

doklady

budou

zaslány

zpět

po

ukončení

výběru

zaměstnance/zaměstnankyně.


Organizace si vyhrazuje právo dané pracovní místo neobsadit.

Přihlášky zasílejte poštou nebo doručte osobně nejpozději do 24.1.2020 (rozhodné
je datum doručení žádosti, nikoliv datum podání na poštu), a to na adresu:
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
Náměstí 7/5
757 01 Valašské Meziříčí
Obálku s přihláškou a požadovanými doklady, prosím, viditelně označte nápisem:
„NEOTVÍRAT: PŘIHLÁŠKA – KOORDINÁTOR KPSSS“

Bližší informace získáte na www.meziricsko.cz, případně u pracovníků Dobrovolného svazku
obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko na tel. 727 844 588 (Ing. Helena Dobešová)
nebo na tel. 602 709 659 (Ing. Daniel Šulák).

Ing. Daniel Šulák
tajemník DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

