Dotační specialista
(projektový manažer fondů EU)

Vaším úkolem bude konzultovat a následně zpracovávat dotační projekty
spolufinancované ze strukturálních fondů EU a národních dotačních programů.
Náplň práce

Přidejte se k nám
a získejte
dlouhodobé
uplatnění
ve společnosti
s 30letou historií.
Máme zákazníky
a obchodní partnery
v několika zemích světa.

Společnost AgroKonzulta
se zabývá prodejem
a servisem zemědělských

•

Průběžné sledování jednotlivých operačních programů a jednotlivých
vyhlašovaných výzev včetně analýzy možností čerpání

•

Prezentace dotačních příležitostí zákazníkům a široké podnikatelské veřejnosti

•

Zpracování projektových žádostí

•

Podpora v průběhu schvalování projektu

•

Dotační poradenství

•

Příprava veřejných zakázek

Pracoviště
Společnost:
Místo výkonu práce:
Směnnost:
Pracovněprávní vztah:
Nástup:

AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o.

Klostermanova 1258, 564 01 Žamberk
běžná pracovní doba, 1 směna
plný úvazek na 1 rok s možností prodloužení
(3 měsíce zkušební doba)
dle dohody

Požadujeme
•

Vzdělání – bakalářský titul, případně dokončené střední všeobecné (gymnázium)
nebo střední odborné s maturitou (SŠ) ekonomického směru

osiv, hnojiv, komodit

•

Schopnost samostatné práce a rozhodování

a dalších potřeb

•

pro zemědělce. Dále působí

Výborná schopnost obsahové analýzy textů

•

Velice dobrá znalost MS Office s důrazem na MS Excel

•

Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič

•

Výborné komunikační a prezentační schopnosti

•

Silný proklientský přístup, slušné vystupování, zodpovědnost a loajalitu

•

Zodpovědnost a spolehlivost

•

Výhodou praxe v oblasti financování projektů z různých dotačních programů
a schopnost samostatně zpracovávat projektové záměry

strojů, prodejem pesticidů,

v oblasti vzdělávání
dospělých. Poskytujeme
software pro výživu zvířat.
Více o nás naleznete na
webových stránkách
www.agrokonzulta.cz.

Nabízíme
AgroKonzulta Žamberk
spol. s r.o.
Klostermanova 1258
564 01 Žamberk
tel.: + 420 602 463 355
prace@agrokonzulta.cz
www.agrokonzulta.cz

•
•
•
•
•
•

Odpovídající mzdové ohodnocení
Příjemné pracovní prostředí v ryze české společnosti
Příspěvek na stravování
Možnost příspěvku na životní a penzijní pojištění
Firemní vzdělávání a školení
Výhodný firemní mobilní tarif i pro soukromé využití

Své životopisy a motivační dopisy zasílejte na prace@agrokonzulta.cz. Do předmětu
zprávy uveďte text "Dotační specialista". Tel. kontakt: 602 463 355.

