FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

Regionální projektový manažer pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj
pro projekt „Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti“
Požadavky:










Minimálně SŠ vzdělání ukončené maturitní zkouškou, VŠ vzdělání výhodou
uživatelská znalost práce s PC (MS Word, MS Excel, MS Outlook),
výborné organizační a komunikační dovednosti,
ochota cestovat v rámci obou krajů,
vstřícné a profesionální vystupování,
proaktivní přístup,
vysoká míra samostatnosti (Regionální projektový manažer má kancelář v Ostravě, projektový tým
sídlí v Praze),
schopnost týmové práce a loajalitu,
trestní bezúhonnost.

Výhodou:




Znalost problematiky trhu práce,
znalost problematiky dalšího vzdělávání,
znalost problematiky čerpání prostředků z fondů EU (ESF apod.).

Náplň práce:









Být hlavní kontaktní osobou pro uchazeče o vzdělávání praxí,
předávat informace zástupcům CS o možnostech zapojení se do projektu,
podávat veškeré informace o registraci do projektu a realizaci vzdělávacích aktivit,
zajistit nábor nových poskytovatelů vzdělávání praxí,
poskytnutí poradenství pro nové i stávající poskytovatele vzdělávání praxí,
doporučovat uchazečům vhodné pozice pro realizaci vzdělávání praxí na základě získaných
kompetencí,
poskytovat vstupní a závěrečné individuální poradenství uchazečům o vzdělávání praxí,
podílet se na tvorbě regionální části Průvodce dalším vzděláváním včetně její aktualizace.

Nabízíme:









Plný pracovní úvazek,
pracovní poměr na dobu určitou,
pružnou pracovní dobu,
motivující mzdové ohodnocení (organizace nepodléhá nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě),
možnost podílet se na realizaci zajímavých projektů podpořených z fondů EU,
indispoziční volno (tzv. sick days),
práci v mladém, přátelském a vzdělaném kolektivu,
5 týdnů dovolené,
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stravovací poukázky,
místo výkonu práce Ostrava/Olomouc

Nástup: nejlépe 1. 2. 2018 nebo dle dohody
Co je potřeba k přihlášce do výběrového řízení:
Strukturovaný profesní životopis
Motivační dopis (ve formátu max. jedna A4)
Přihlášku do výběrového řízení (vč. uvedených náležitostí) zasílejte v elektronické podobě na adresu
personalni@fdv.cz (do předmětu uveďte “RPM pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj“), nebo poštou na
adresu: Fond dalšího vzdělávání (Personální – RPM pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj), Na
Maninách 876/7, 107 00 Praha 7 Případně ji předložte v tištěné podobě na recepci FDV, a to nejpozději do
22. 12. 2017.

