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

ve Valašském Meziříčí 11.01.2021

NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko hledá
zaměstnance/zaměstnankyni na obsazení pozice ODBORNÝ SPECIALISTA ICT
PRO

ZAVÁDĚNÍ

NÁSTROJŮ

PRO

KOMUNIKACI

S VEŘEJNOSTÍ

VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
•

doba určitá s předpokládaným nástupem 1.3.2021 do 30.6.2022 se zkušební dobou
3 měsíce a měsíční hrubou mzdou ve výši 33 000 Kč

•

pracovní náplň – odborný specialista ICT pro zavádění nástrojů pro komunikaci
s veřejností ve městě Valašské Meziříčí pro klíčové aktivity KA2, KA3 v rámci projektu
„Zefektivnění komunikace s veřejností v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko“
(reg. č. projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016881) spolufinancovaného z Operačního
programu Zaměstnanost:
Klíčová aktivita 2 Přívětivý úřad
➢ modernizace webových stránek (modernizace oficiálních webových stránek obcí)
➢ spolupráce se správcem webu při nastavení a implementaci nového portálu,
specifikace zadání speciálního sportovního portálu pro webové stránky města
Valašského Meziříčí pro externího zpracovatele
➢ specifikace IT požadavků, zpracování návaznosti, technické připomínkování
portálu, příprava dat a zavedení portálu do praxe
➢ komunikace s realizačním projektovým týmem ad.
Klíčová aktivita 3 Přívětivý úřad
➢ pořízení elektronických úředních desek (aplikace 2 elektronických úředních desek
v podmínkách města Valašské Meziříčí)
➢ proces navazujících kroků v IT nastavení městského úřadu k plnému využití 2 kusů
nových elektronických úředních desek v praxi města Valašské Meziříčí, optimální
zavedení elektronických úředních desek
➢ specifikace technických požadavků a podmínek souladu využívaných nástrojů,
zajištění propojení komunikačních nástrojů, zajištění dat a zavedení do praxe úřadu
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➢ komunikace s realizačním projektovým týmem ad.
•

místo výkonu práce – území obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí

•

požadavky pro vznik pracovního poměru:
− ukončené střední vzdělání s maturitou s praxí v oboru
− ukončené VŠ nebo VOŠ vzdělání v oboru výhodou
− znalost

využívání

nástrojů

Microsoft

Office,

organizační

schopnosti,

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

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
− jiné doklady osvědčující splnění výše uvedených požadavků na danou pracovní
pozici
(v případě pozvání na osobní pohovor nutno k tomuto pohovoru dodat ověřenou
kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání)

•

Organizace si vyhrazuje právo dané pracovní místo neobsadit.

Přihlášky zasílejte e-mailem na dobesova.mikroregion@gmail.com nejpozději do
26.1.2021 (do předmětu mailu uveďte: PŘIHLÁŠKA – ODBORNÝ SPECIALISTA
ICT“).
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

