
Statutární město Ostrava 
magistrát  
odbor sociálních věcí a zdravotnictví  

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451 
1/1  www.ostrava.cz Číslo účtu 27-1649297309/0800 
  posta@ostrava.cz ID DS 5zubv7w 

 

         
Smlouva 

 

Koordinátor a administrátor projektů  

Statutární město Ostrava, magistrát vypisuje v rámci realizace projektu "Sociální bydlení ve městě 

Ostrava", reg. č. projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0014001 a projektu „Podpora rozvoje sociální práce a 

služeb v Ostravě“ reg. č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015265, financovaných z Operačního 

programu Zaměstnanost, výběrové řízení na pozici Koordinátora a administrátora projektů. 

Popis pracovní pozice 

Koordinátor a administrátor projektů bude mít na starosti vedení veškerých administrativních  

a administračních činností souvisejících s realizací obou dotačních projektů a současně bude mít 

zodpovědnost za bezproblémový průběh realizace vzdělávání cílové skupiny projektu. Jeho náplní bude 

zejména: 

 zajišťovat komunikaci v rozsahu nezbytném pro úspěšnou realizaci a administraci obou projektů 

(se členy realizačního týmu a dalšími zaměstnanci žadatele, dodavateli, cílovou skupinou apod.), 

 plánovat a organizačně zajišťovat realizaci vzdělávacích aktivit pro cílovou skupinu, 

 sbírat podklady a výstupy z realizace projektů, 

 připravovat, shromažďovat a kontrolovat dokumentaci nezbytnou pro administraci projektů,  

 zpracovávat evidenci monitorovacích indikátorů,  

 účastnit se jednání realizačního týmu projektů, zpracovávat zápisy,  

 zajišťovat povinnou publicitu projektů, 

 archivovat výstupy a dokumentaci projektů, 

 spolupracovat s evaluátory projektů – poskytovat podklady pro evaluaci projektů. 

Kvalifikační předpoklady 

Zkušenosti s administrativou min. 2 roky, praxe na pozici administrátora projektu výhodou, práce s MS 

Office, pečlivost, spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost, výborné komunikační a organizační 

schopnosti. 

Nabízíme  

10. platová třída (21 260 Kč – 31 240) Kč podle délky uznané praxe) v souladu s nařízením vlády 

č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného 

přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce; dovolená 5 týdnů, 3 dny sick 

days; roční bonus v programu kafeterie; příspěvek na stravné.  

Pracovní poměr 

Na dobu určitou od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2022 (doba realizace projektů), pracovní smlouva na plný úvazek. 

Kontakt  

Strukturovaný životopis a motivační dopis posílejte elektronicky do 14. 2. 2020 na níže uvedenou adresu.  

V případě, že uchazeč uspěje, je nutné doložení ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání  

a výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.   

Ing. Miroslava Sasínová  

Specialista podpory a koordinace projektů 

msasinova@ostrava.cz 

702 198 239 
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