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Město Jeseník oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného 

pracovního místa 

 

 

Hlavní projektový manažer projektu 

“Centrum společných aktivit – kooperační síť samospráv a NNO partnerských měst“ 

reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000119 

 

 

Popis pracovního místa: 

zodpovědnost za realizaci části projektu, za vedení projektu a kontakty s Institucemi 

Programu, za koordinaci aktivit partnerů a monitoring projektu jako celku  

 

 

Předpoklady pro podání přihlášky: 

 státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR 

 věk min. 18 let 

 svéprávnost 

 občanská a morální bezúhonnost 

 ovládání jednacího jazyka  

 

 

Požadavky: 

 vysokoškolské vzdělání nejlépe v oborech zaměřených na ekonomiku nebo regionální 

rozvoj  

 znalost polského a českého jazyka na komunikativní úrovni  

 zkušenosti s realizací projektů 

 výborná znalost práce s PC (MS Office, internet apod.) 

 dobré komunikační a prezentační schopnosti 

 samostatnost a spolehlivost  

 zdravotní způsobilost 

 řidičský průkaz skupiny B 

 

 

Požadované doklady: 

 přihláška do výběrového řízení  

 strukturovaný profesní životopis 

 výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce  

 ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání 
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Povinné náležitosti přihlášky (vzor na: www.jesenik.org v sekci Volná místa): 

 jméno, příjmení a titul uchazeče 

 datum a místo narození uchazeče 

 státní příslušnost uchazeče 

 místo trvalého pobytu uchazeče 

 datum a podpis uchazeče 

 

 

Informace o pracovním místě: 

 13. platová třída  

 místo výkonu práce: Město Jeseník, Městský úřad Jeseník 

 pracovní úvazek 0,4 

 pracovní poměr na dobu určitou do 31.12.2021  

 předpokládaný termín nástupu: 01.10.2017  

 

 

Kontaktní osoba:  

 Bc. Gabriela Otavová, referentka odd. investic, tel. 584 498 132, e-mail: 

gabriela.otavova@mujes.cz 

 Vítězslava Churá, personalistka, tel.: 584 498 104, e-mail: vitezslava.chura@mujes.cz 

 

 

Doplňující informace: 

Vybraní uchazeči budou k výběrovému řízení pozváni telefonicky nebo prostřednictvím e-

mailu. 

 

 

Doručení přihlášky: 

Písemné přihlášky zasílejte doporučeně na adresu: Město Jeseník, Městský úřad Jeseník, 

Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník nebo osobně doručte na podatelnu Městského úřadu 

Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, nejpozději do termínu uzávěrky přihlášek 20.09.2017 

do 10:00 hodin.  

Zalepenou obálku výrazně označte heslem: „NEOTVÍRAT – výběrové řízení na Hlavního 

projektového manažera projektu “Centrum společných aktivit“ 

 

 

Město Jeseník si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit. 

 

Doklady poskytnuté k výběrovému řízení u nevybraných uchazečů budou po jeho ukončení 

neprodleně skartovány v souladu s právními předpisy. 

 

 

 

JUDr. Libor Látal  

vedoucí úřadu 
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