
Komplexní dotační služby a poradenství | Fondy EU | Organizace výběrových řízení 

1 | 2 ALNIO Group s.r.o. | Kounicova 284/39, CZ 602 00 Brno  
www.alnio.cz | www.dotacnisluzby.cz 

Nabídka zaměstnání 
PROJEKTOVÝ MANAŽER 
Náplň práce 

 manažerské řízení dotačních projektů, zejména v oblasti zemědělství (především PRV ČR), ale i projektů v dalších oblastech (např. podnikatelský sektor, životní prostředí) nebo financovaných z jiných dotačních titulů (např. OPPIK, OPŽP) 
 péče o klienty po celou dobu spolupráce, tj. od projektového záměru přes získání dotace  až po monitoring v době udržitelnosti projektu 
 komunikace s klienty, samostatné vedení schůzek 
 komunikace s příslušnými orgány, poskytovateli dotací a obchodními partnery 
 administrace dotačních projektů (zpracování žádostí o dotace, změnová řízení, žádosti o platbu apod.) v příslušných systémech (zejména Portál farmáře SZIF, MS2014+) 
 zpracování projektových záměrů, studií proveditelnosti apod. 

Požadujeme 
 minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitou  

(vhodné je vzdělání ekonomického, ale i zemědělského či příbuzného oboru) 
 v případě středoškolského vzdělání alespoň 3 roky praxe v dotacích či obdobné oblasti (administrativa, projektové řízení, management, finančnictví apod.)  
 minimálně základní přehled v oblasti strukturálních fondů a dotací EU  
 výbornou znalost práce s počítačem (Internet, Microsoft Office – zejména Word, Excel) 
 orientaci na klienta, komunikativnost a reprezentativní vystupování 
 samostatný písemný projev na úrovni, schopnost tvůrčího psaní 
 vysokou pečlivost, analytické schopnosti a logické myšlení 
 ochotu neustále se vzdělávat, schopnost samostudia nových pravidel a předpisů 
 spolehlivost, odpovědnost 
 samostatnost a schopnost vlastních rozhodnutí 
 vysoké pracovní nasazení 
 odolnost proti stresu 
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 aktivní řízení auta (sk. B) 
 schopnost rychle se orientovat v dané problematice 
 schopnost týmové práce 
 nadšení, aktivitu a pozitivní přístup ke změnám 
 orientaci v základních, běžně užívaných ekonomických pojmech 
 praxe v dotační oblasti, případně projektovém řízení výhodou 

Nabízíme 
 práci na plný pracovní úvazek 
 motivační platové ohodnocení 

(základní mzda 20 - 25 tis. Kč + finanční bonusy na základě dosažených výsledků) 
 flexibilní pracovní dobu 
 práci v mladém kolektivu 
 kancelář v centru Brna 
 služební mobil 
 příspěvky na vzdělávání, kurzy, manažerský rozvoj 
 nástup květen / červen (v případě nástupu v červnu nutné alespoň postupné seznamování s náplní práce již v průběhu května – na základě schůzek dle domluvy) 

Průběh výběrového řízení 
Výběrové řízení proběhne ve 3 kolech: 
1. stručný pohovor (určeno pro uchazeče, kteří budou vyzváni po prostudování životopisu a motivačního dopisu), 
2. vypracování zadaného úkolu, 
3. finální pohovor (určeno pro uchazeče, kteří nejlépe vyřešili zadaný úkol). 
 
Životopis včetně fotografie a motivační dopis zašlete nejpozději do 22. 4. 2016 na adresu: dominika.kubesova@alnio.cz 
 
Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Váš životopis. 
 


