Spokojený senior – KLAS, z.s. vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice:
Projektový a finanční manažer, DPP
Naše očekávání:
 vysokoškolské vzdělání
 znalost přípravy a řízení projektů (především národní dotace)
 velmi dobrá znalost MS Office, výborná znalost českého jazyka a pravopisu
 logické myšlení, zodpovědnost a samostatnost
 motivace pro práci v neziskové organizaci
 kladný vztah ke křesťanským hodnotám
 trestní bezúhonnost
Vaší výhodou je:
 zkušenost s vedením organizace po projektové a finanční stránce
 znalost finančního řízení nestátní neziskové organizace
 znalost vyúčtování projektů na národní úrovni
 právnické minimum – znalost přípravy smluv
 znalost účetnictví, daňové oblasti a financování neziskových organizací
Co Vás čeká:
 plánování, příprava, řízení a vyúčtování projektů na národní úrovni včetně řízení rozpočtů
jednotlivých projektů (MPSV, MMB, JMK, nadace aj.)
 příprava a správa rozpočtu organizace, vícezdrojové financování
 podílení se na tvorbě a aktualizaci procesů organizace, interních směrnic organizace
 příprava a úprava smluv organizace s dodavateli a jinými subjekty za podpory externího
právníka
 registrace a správa sublicenčních smluv a dalších smluv organizace
Získáte:
 zajímavou, odpovědnou a smysluplnou práci v neziskové organizaci
 flexibilní pracovní dobu, včetně možnosti pracovat převážně z domova
 pracovní notebook s externím přístupem na firemní síť
Způsob spolupráce a finančního ohodnocení:
 nástup v průběhu druhé poloviny měsíce srpna
 rozsah hodin práce je v každém měsíci různý (leden vyúčtování, září-říjen příprava
projektů, dále průběžně porady, sledování rozpočtu, průběžné zprávy, menší žádosti na
nadace v průběhu roku); průměrný rozsah práce je cca 20 hodin měsíčně, ve vytížených
měsících (leden a říjen) cca 40 – 50 hod.
 spolupráce je možná na dohodu o provedení práce (sazba 300 Kč/h), případně po domluvě
formou smlouvy o dílo (OSVČ)
V případě zájmu zašlete Váš profesní životopis, motivační dopis a ukázku Vašeho realizovaného
nebo fiktivního projektu (případně portfolio realizovaných projektů) nejpozději do 15. 6. 2019
e-mailem na adresu info@spokojenysenior-klas.cz, předmět označte názvem "Výběrové řízení –
Projektový a finanční manažer".
Uchazeči vybraní do dalšího kola výběrového řízení budou pozváni telefonicky. Zaslané materiály
se nevrací, po skončení výběrového řízení budou vymazány a skartovány.
Spokojený senior – KLAS, z.s. si vyhrazuje právo prodloužit výběrové řízení nebo neobsadit
pracovní pozici v případě nenaplnění očekávání organizace.

