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Výběrové řízení 

MAS Radbuza, z.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

Hlavní koordinátor Venkovského domu Plzeňského kraje 

Požadavky:  

• středoškolské vzdělání zakončené maturitou s dostatečnou praxí na obdobné pozici 

• znalost práce na PC (MS Office – Word, Excel, PowerPoint, internet) 

• řidičské oprávnění sk. B (aktivní řidič) 

• dobré komunikativní a organizační schopnosti 

• pečlivost a spolehlivost 

• časová flexibilita, aktivní samostatný přístup a zodpovědnost 

Výhodou:  

• znalost zájmového území MAS Radbuza, z.s. a Plzeňského kraje 

• zkušenosti s administrací a řízením projektů 

Pracovní náplň:  

• komunikace a koordinace činností s jednotlivými MAS a dalšími partnery v území PK, 

• předávání informací pracovníkům obchodu / infocentra ve Venkovském domě, přenos informací 

z Venkovského domu směrem do území prostřednictvím partnerů v území, 

• plnění obsahu webových stránek z podkladů získaných od partnerů z území, 

• příprava a koordinace akcí pořádaných Venkovským domem, 

• tvorba podkladů pro propagační materiály, tvorba informačních výstupů pro prezentaci VDPK, 

PR komunikace, 

• mapování lokálních produktů a řemeslných výrobků ve vymezeném území, kontaktování 

producentů a výrobců, zmapování tipů na výlety a kulturních akcí, komunikace s dalšími aktéry 

daného území (mikroregiony, města a obce, infocentra, atd.), 

• poskytování informací o řemeslnících, akcích a tipech na výlety z vymezeného území 

v předepsané formě pro potřeby naplnění webu Venkovského domu, příprava podkladů pro 

prezentační články o producentech z vymezeného území, 

• občasná participace při velkých víkendových akcích při zajištění provozu prodejny / infocentra, 

• další činnosti výše neuvedené vedoucí k naplnění projektu VDPK. 

Nabízíme:  

• pracovní poměr na dobu určitou na 4 měsíce do konce roku 2022 

• velikost úvazku 0,5 (20 hodin týdně) 

• pružnou pracovní dobu 

• zajímavou a různorodou práci  

• pracoviště: náměstí Republiky 131/17, Plzeň 

• nástup od 1. 9. 2022  

 

Strukturované životopisy zasílejte do 23. 8. 2022 do 9:00 na e-mail predseda@mas-radbuza.cz. 
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