Jsme Fond dalšího vzdělávání, fond, který sdružuje informace, znalosti a odborníky. Pomáháme lidem
růst, uplatnit se na trhu práce i ve společnosti. Právě hledáme nového kolegu nebo kolegyni na pozici:

Specialista pro místní rozvoj (v projektu Místa zblízka)
Místa zblízka jsou sociálně inovativním projektem, který se zaměřuje na rozvoj jedinců a komunit ve
znevýhodněných regionech (Ašsko, Sokolovsko, Podbořansko a Lounsko). V rámci projektu zjišťujeme,
co by chtěli místní lidé zlepšovat a rozvíjet a pomáháme jim to realizovat. Spolupracujeme s experty
z různých oblastí, kteří pomáhají místním objevovat kulturní, přírodní, architektonický, historický či
ekonomický potenciál jejich lokality a pořádáme různé vzdělávací programy, které místním pomáhají
v realizaci jejich nápadů, záměrů či projektů.
Do projektu sháníme specialistu pro místní rozvoj na plný úvazek. Nicméně uvítáme i zájemce,
kteří disponují částí zmíněných kompetencí a měli by zájem spolupracovat s námi na snížený
úvazek.
Co od vás očekáváme:
- pozitivní přístup
- znalosti a ideálně osobní zkušenosti s financováním obcí (správa rozpočtu, každodenní
problémy obcí, limity rozpočtů, získávání dotací)
- dobrou znalost aktérů spolupracujících s obcemi (krajská/okresní města, příspěvkové
organizace, kulturní a vzdělávací zařízení, místní úřady, MAS, krajské instituce)
- orientaci v dotacích - jak obecný přehled, tak zkušenost s psaním projektových žádostí
- zkušenosti s rozvojem místního cestovního ruchu, či s oživením lokalit (sledování trendů a
příkladů dobré praxe, schopnost přispět ke vzniku zajímavých turistických míst či naučných
stezek… apod.)
- zkušenosti se správou webu a FB
- zkušenosti s vyhledáváním informací o dotačních příležitostech, přípravou rešerší, vyhledávání
partnerů, zjišťování sociodemografických údajů
Náplň vaší činnosti:
Ve spolupráci s metodiky dalšími specialisty a komunitními koordinátory se budete podílet na:
- vyhledávání, analyzování a rešeršování rozvojového potenciálu vybraných lokalit
- vyhodnocování a přípravě nových rozvojových projektů
Dále budete:
- zajišťovat podporu komunitním koordinátorům v oblasti místního rozvoje
- účastnit se místních participativních setkání i jednání s místními autoritami, starosty, zástupci
NNO, odborníkům z MAS…atd.
- poskytovat našim partnerům poradenství v oblasti místního rozvoje a jeho financování
- podílet se na přípravě fokusních skupin, síťovacích setkání, workshopů, seminářů
- oslovovat v lokalitách odborníky, kteří mohou přispět k rozvoji a dlouhodobé udržitelnosti
podporovaných projektů
Co nabízíme:
- Zástup za mateřskou dovolenou (2 roky)
- Pracovní úvazek: 0,25 – 1,0 dle zájmu a zkušeností
- Příležitost podílet se na realizaci inovativního projektu podpořeného z fondů EU.
- Služební notebook
- Pružnou pracovní dobu
- 5 týdnů dovolené
- Indispoziční volno
- Příspěvek na stravné (stravenky)

Nástup: ihned nebo dle dohody
Přihlášku do výběrového řízení obsahující strukturovaný profesní životopis (včetně kontaktních údajů)
a motivační dopis zasílejte v elektronické podobě na adresu personalni@fdv.cz (do předmětu uveďte
„Metodik“), případně ji předložte v tištěné podobě na recepci FDV, a to nejpozději do 31. 01. 2018.
Pokud se Vám neozveme do dvou týdnů od zaslání životopisu, upřednostnili jsme jiné uchazeče.
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