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Rozšiřujeme tým!
Hledáme kolegu se specializací na dotace
Kdo jsme a čím se zabýváme?
Jsme SMS-služby s.r.o. Jako společnost zřízená Sdružením místních samospráv České republiky, které
čítá více než 2 040 členských obcí, zajišťujeme administraci žádostí o dotace se zaměřením na
obce a školy. Obcím a jimi zřizovaným školám nabízíme mj. i služby pověřence pro ochranu osobních
údajů včetně specializované školské právní poradny, administraci veřejných zakázek či strategické
plánování.
Charakteristika náplně práce:
▪
▪
▪

komplexní plnění úkolů spočívající v konzultační a zpracovatelské činnosti v oblasti dotací pro
obce se zaměřením zejména na životní prostředí,
činnosti spojené s formováním projektového záměru, zpracování žádosti o dotaci, řízení
projektu v době realizace, a monitoring v době udržitelnosti,
poskytování další metodické podpory v oblasti dotačního managementu.

Požadujeme:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

zkušenosti s dotačními projekty OPŽP a IROP (včetně práce se systémem MS 2014+),
obecnou znalost fungování veřejné správy, především specifik menších obcí,
samostatnost, časovou flexibilitu,
komunikativnost a dobré vyjadřovací schopnosti, přesnost, spolehlivost,
řidičský průkaz sk. B,
znalost základů práce s MS Office (především MS Excel a MS Word),
pravidelnou účast na poradách a školeních (převážně) online formou.

Vaší výhodou je:
▪
▪
▪
▪

vysokoškolské vzdělání v oboru regionální rozvoj, veřejná správa, či ekonomie,
zkušenosti s dotačními projekty podpořenými ze SFDI, MMR, PRV aj.
praxe v samosprávě,
pozitivní vztah k problematice menších obcí, venkova a regionů.

Co Vám můžeme nabídnout:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

plný úvazek na HPP s preferovaným nástupem od září 2021,
zajímavé platové ohodnocení: mzda od 30.000 Kč,
moderní a flexibilní pracovní prostředí, které nabízí výjimečnou příležitost dalšího rozvoje,
práci v přátelském kolektivu,
pružnou pracovní dobu a home-office (kromě pravidelných schůzek lze pracovat odkudkoli),
práci v terénu (v případě potřeby osobní návštěvy klientů),
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▪
▪
▪

jednání se zástupci obcí a měst (našimi klienty jsou až na výjimky pouze starostky a
starostové),
notebook a telefon,
pravidelná školení a přístup k odborné literatuře.

Přihláška musí obsahovat:
1. strukturovaný životopis,
2. přehled Vašich zkušeností z oblasti dotací, doporučujeme doložit seznam projektů, s jejichž
administrací máte zkušenost (vhodné specifikovat v jakém rozsahu),
3. doklady o odborné praxi, např. certifikace (nepovinné).
Zaujala Vás nabídka? Ozvěte se nám do 29. 10. 2021 na martina.kurzova@sms-sluzby.cz.
Vybraní uchazeči budou následně pozváni k pohovoru, jehož termín bude upřesněn. Těšíme se na
Vás!

.: 123 456 789

