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Manažer pro přeshraniční spolupráci 
 
 
Předpoklady: 

 způsobilost k právním úkonům, 

 občanská a morální bezúhonnost. 
 
 
Požadavky: 

 německý jazyk na velmi dobré úrovni (jednání probíhají také v němčině), 

 anglický jazyk výhodou, 

 vysokoškolské vzdělání a min. tříletá praxe v oboru činnosti nebo v příbuzném oboru, který 
odpovídá programu ČR-Bavorsko, nebo středoškolské vzdělání a min. pětiletá praxe v oboru 
činnosti nebo v příbuzném oboru, který odpovídá programu ČR-Bavorsko, 

 znalost práce na PC, 

 organizační, komunikační a prezentační schopnosti a zkušenosti, 

 časová flexibilita, samostatnost,  

 vícedenní cesty i do zahraničí – řidičský průkaz skupiny B, vlastní automobil, 

 znalost regionu, 

 zkušenosti s projekty z fondů EU výhodou, 

 znalosti z oblasti státní správy a neziskového sektoru vítány. 
 
 
Nabízíme: 

 práci na plný úvazek do 30. 6. 2021 s předpokládaným prodloužením, 

 předpokládaný nástup 1. 10. 2018, 

 mzda 35 tis. Kč hrubého, 

 místo výkonu práce: Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy, z. s. a převážně česko-
bavorské příhraničí. 
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Popis pracovní náplně: 

 řízení, zajištění a koordinace jednotlivých aktivit projektu „Region budoucnosti Bavorský les 
– Šumava 2020+“ ve spolupráci s asistentkou/asistentem projektu: 

 zajištění činnosti Kontaktního místa pro přeshraniční spolupráci (poradenství o 
možnostech přeshraniční spolupráce, aktivní vyhledávání kontaktů, partnerství, 
přenos zkušeností, organizace informačních akcí a další), 

 vypracování Strategie rozvoje Bavorský les-Šumava 2020+ (spolupráce na procesu 
vytváření strategie, schůzky s experty, on-line konzultace, prezentace výsledků, 
organizace Strategického sympózia, kde bude strategie představena a další), 

 vytvoření Platformy pro meziregionální transfer know-how (výměna zkušeností 
s evropskými příhraničními regiony formou vzájemných návštěv a konzultací), 

 organizace aktivit v oblasti přeshraniční spolupráce škol a mládeže, 

 aktivní spolupráce s partnery, především s bavorskou částí Euregia a členy Řídícího grémia 
projektu, 

 komunikace a aktivní spolupráce s obcemi, městy, mikroregiony, místními akčními 
skupinami a dalšími aktéry v regionu se zaměřením na témata a cíle projektu,  

 účast na jednáních přeshraničního a mezinárodního významu v ČR i zahraničí, 

 práce s veřejností. 
 
 
Projekt „Region budoucnosti Bavorský les – Šumava 2020+“ je k nahlédnutí v kanceláři Euroregionu 
Šumava, Běšiny 150, 339 01 Klatovy.   
 
 
Požadované doklady: 

 strukturovaný profesní životopis, 

 motivační dopis, 

 doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (kopie). 
 
 
Požadované doklady zasílejte do 17. 8. 2018 na e-mail vendula.francova@euregio.cz. 
 
 
Euroregion Šumava si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv zrušit. 
Úspěch ve výběrovém řízení nezakládá právní nárok na uzavření pracovní smlouvy. 


