
 

Biskupství brněnské vypisuje 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

na obsazení pracovního místa  

 

PROJEKTOVÝ MANAŽER / 
PROJEKTOVÝ REFERENT 

pro pracovišt ě v Brn ě. 

 
 

Náplň činnosti: 
• aktivní vyhledávání příležitostí získání dotací pro Biskupství brněnské, farnosti a další 

církevní subjekty v brněnské diecézi 
• zpracování podkladů pro rozhodování vedení diecéze v oblasti dotačních příležitostí 
• koordinace při tvorbě analýzy dotačního potenciálu žadatele a jeho projektu a při 

tvorbě studie proveditelnosti 
• podílení se na zpracování projektových žádostí o dotaci z prostředků EU pro 

Biskupství brněnské, farnosti a další církevní subjekty v brněnské diecézi 
• poradenství při realizaci výběrových řízení 
• administrace projektového procesu: příprava a koordinace projektů, zpracování 

elektronických žádostí, spolupráce s implementačními orgány, orgány státní správy, 
atd., ověřování a kontrola plateb 

• projektové poradenství a metodická pomoc farnostem, terénním pracovníkům a 
církevním subjektům 

• koordinace zástupců církve v oblastech národních i evropských dotací v pracovních 
týmech na území brněnské diecéze 

• spolupráce při vytváření rozvojových programů v oblasti dotací. 

 

Předpoklady uchaze če: 
• VŠ - zaměření ekonomické/ stavební/ právní 
• praxe v oboru  - 2 roky praxe/ prokazatelné zkušenosti 
• orientace v dotačních programech EU podmínkou 
• znalost práce na PC – MS Office, Internet, web, projektový software 
• ekonomický a právní rozhled 
• znalost AJ/NJ výhodou 
• znalost církevního prostředí 
• morální bezúhonnost 
• řidičský průkaz sk. B 
• kreativní myšlení, zodpovědnost, pečlivost, flexibilita, komunikativní a týmová 

osobnost. 
 
 



Nabízíme: 
• místo výkonu práce v centru Brna 
• prostředí s nadstandardní firemní kulturou se zaměřením na rozvoj zaměstnance 
• 25 dnů dovolené, stravenky, zaměstnanecký telefonní tarif, další benefity církevní 

organizace 
• spolupráci ve věkově vyváženém kolektivu se zaměřením na předávání zkušeností 
• mzdové podmínky odpovídající neziskové organizaci. 
 

K přihlášce přiložte strukturovaný životopis včetně fotografie, kopii dokladu               
o nejvyšším dosaženém vzdělání, motivační dopis a souhlas s nakládáním               
s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

Bezúhonnost doložte výpisem z rejstříku trestů (ne starším než tři měsíce) nebo  
čestným prohlášením. 

Přihlášku zašlete do 25. zá ří 2014 na adresu stavebni@biskupstvi.cz. 

Biskupství brněnské si vyhrazuje právo prodloužit výběrové řízení, případně 
neobsadit pracovní pozici, pokud uchazeči nenaplní očekávání organizace. 


