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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí manažer projektu  

 

Jihočeská centrála cestovního ruchu, p. o. vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici 

VEDOUCÍ MANAŽER PROJEKTU 

 

 

Projekt:  Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném 

pásu podél Železné opony na kole  

 

Pracovní pozice:  Vedoucí manažer projektu 

Úvazek:  0,50 – 20 hod./týdně 

Pracovní smlouva na dobu určitou: do 30.9.2019 

Pracovní náplň:  Zodpovědnost za celou realizaci projektového partnera 

 Prezentuje výstupy projektu veřejnosti a médiím 

Odpovídá za řádné plnění povinné publicity 

Kontroluje casch flow a rozpočet projektu 

Sleduje čerpání projektu 

Kontroluje a eviduje uzavřené smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv 

Zodpovídá za řádné náležitosti - objednávek, faktur a ostatních dokladů k čerpání 

rozpočtu dle pravidel projektu (žádosti, smlouvy) 

Odpovídá za řádné vyúčtování partnera 

Zpracovává žádosti o platbu 

Zodpovídá za výstupy projektu 

 

Požadavky na výkon pracovní pozice: 

• Min. dosažené vzdělání SŠ nebo VŠ 

• Zkušenosti s prací projektového manažera (práce na jiných projektech) 

• Zkušenosti s finančním plánováním a dotačními projekty 

• Znalost NJ slovem i písmem -  komunikace s českými a rakouskými projektovými partnery a dalšími 

subjekty 

• Pokročilá znalost MS Office 

• Řidičský průkaz sk. B 
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Dovednosti: 

• Vysoké pracovní nasazení 

• Aktivní přístup k řešení problémů, spolehlivost, samostatnost 

• Dobré komunikační, organizační a prezentační dovednosti 

• Předpoklady pro týmovou práci – týmový hráč 

• Analytické myšlení 

• Flexibilita (časová i místní) 

• Ochota cestovat 

 

Nabízíme:  16.000,- Kč / měsíčně 

Nástup možný ihned nebo dle dohody. 

Možnost zapojení do dalších projektů JCCR. 

 

Přihláška musí obsahovat strukturovaný životopis a motivační dopis. 

Uzávěrka přihlášek: 22. 5. 2017. 

 

Podání přihlášek (elektronicky nebo poštou): Jihočeská centrála cestovního ruchu, U Zimního stadionu 

1952/2, P.O.Box 80, 370 76 České Budějovice, tel. 387 201 283, info@jccr.cz 

Bližší informace: Ing. Eva Borsányi, tel. 387 201 283, 722 960 156, borsanyi@jccr.cz 
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