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Tajemník Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem 
 

VYHLAŠUJE 
 

dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů 
  

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
 

pro vznik pracovního poměru na dobu určitou zaměstnance města Bystřice nad Pernštejnem  

 
zařazeného do odboru správního a školství Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem 

Manažer projektu financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání 
 
Náplň práce: 

 řízení klíčových aktivit projektu a kontrola dodržování dílčích milníků 
 příprava reportů o činnosti realizačního týmu a postupu realizace projektu 
 vypracovávání zpráv o realizaci a kompletace žádostí o platbu, komunikace s řídícím orgánem MŠMT 
 vypořádání připomínek, oprav a doplnění k jednotlivým žádostem, zprávám a dalším podkladům spjatých s 

projektem 
 účast na kontrolách ze strany řídícího orgánu či vnějších nezávislých kontrol kontrolními a auditními orgány 

v případě kontroly na projektu 
 dohled nad dodržováním metodiky OP VVV při realizaci projektu 
 práce s veřejností, práce se zapojenými skupinami, komunikace s řediteli, vedení a facilitace veřejných 

jednání 
 jednání s dodavateli 

 
Požadavky 

 VŠ vzdělání, min. bakalářské 
 praxe na pozici s podobným zaměřením výhodou 
 velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office, ISKP 14+ výhodou) 
 samostatnost, komunikativnost 
 pozitivní a aktivní přístup k práci a řešení problémů 
 časová flexibilita 
 řidičský průkaz skupiny B 
 morální bezúhonnost 
 nástup: 1. června 2018 
 ukončení pracovního poměru 30. 6. 2021 

 
Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a nařízením vlády  
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,  
platové zařazení tř. 10. 
 
ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO: 10. dubna 2018: 
 
- písemně na adresu: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem, 

k rukám tajemníka 
- na e-mail: radek.vojta@bystricenp.cz 
- do datové schránky: b3mbs36 

- v přihlášce musí být uvedeno: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo 
trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího 
státního příslušníka, datum, podpis zájemce a telefonní spojení 

- k přihlášce připojte životopis, výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřenou kopii 
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

 
Bližší informace o výběrovém řízení lze získat na tel. č. 566 590 363 – Mgr. Radek Vojta. 
Bez splnění výše uvedených náležitostí není možné přihlášku zařadit do výběrového řízení. 
 
Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez výběru uchazeče. 
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