Správní rada obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko vypisuje výběrové řízení na pozici:

ředitel/ředitelka společnosti
Společnost České Švýcarsko, o. p. s. byla založena v roce 2001 Správou Národního parku České
Švýcarsko, Městem Krásná Lípa a Základní organizací ČSOP Tilia Krásná Lípa. Od roku 2011 patří
mezi zakladatele Ústecký kraj. Posláním společnosti je udržitelný rozvoj regionu České Švýcarsko.
Mezi hlavní činnosti patří:
-

šetrný cestovní ruch a přeshraniční spolupráce
tvorba a realizace regionálních projektů
marketing a propagace regionu
vzdělávání a osvěta

Základní náplň práce:
 realizace strategie rozvoje společnosti a součinnost se správní radou při její aktualizaci
 management financí - zajištění finančních zdrojů pro chod společnosti
 management lidí, procesů a projektů vedoucí k naplnění vize a strategie
 komunikace s klíčovými zainteresovanými skupinami v ČR a Německu
Požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání
• 5 let praxe v managementu
• dobré znalosti personalistiky, finančního řízení, orientace v rozpočtech a účetních výkazech
• zkušenosti s obchodním jednáním
• jazykové znalosti: němčina a/nebo angličtina
• zkušenosti s realizací projektů a čerpáním fondů EU, dobrá orientace v administraci
projektů, znalosti projektového řízení
Očekáváme:
• nadstandardní pracovní nasazení
• schopnost pracovat pod tlakem a ve stresu
• schopnost vyvažovat různorodé zájmy
• strategické uvažování
Nabízíme:
• smysluplnou a kreativní práci
• možnost seberealizace a uplatnění zkušeností a znalostí
• přátelský kolektiv motivovaných lidí
• odpovídající finanční ohodnocení
Nástup: 1. 1. 2019 nebo dle dohody
Místo pracoviště: Křinické nám. 1161/10, 407 46 Krásná Lípa
V případě zájmu nám zašlete na níže uvedenou e-mailovou adresu nejpozději do 14. 9. 2018:
1. strukturovaný životopis, včetně referencí pro ověření údajů a očekávaného hrubého
měsíčního příjmu
2. motivační dopis v rozsahu max. 1 strany A4
3. svou představu rozvoje obecně prospěšné společnosti tak, aby bylo posíleno
samofinancování a zároveň udrženy hlavní činnosti včetně neziskových, v rozsahu max.
1,5 strany A4

Kontakty:
České Švýcarsko o.p.s., Křinické nám. 1161/10, 407 46 Krásná Lípa, Pavla Skotnicová,
pavla.skotnicova@ceskesvycarsko.cz; tel: +420 608 819 176; www.ceskesvycarsko.cz
Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost České Švýcarsko, o.p.s. IČO: 25436911,
407 46 Krásná Lípa, Křinické náměstí 1161/10, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté
osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

