PORADNA PRO OBĚTI NÁSILÍ &
DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM

NOMIA, z.ú.
TŘÍDA EDVARDA BENEŠE 575, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ
IČ: 030 87 379
TEL.: 606 824 104,
E-MAIL: PORADNA@NOMIAHK.CZ
WEB: WWW.NOMIAHK.CZ

NOMIA, z.ú vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

PROJEKTOVÝ MANAŽER / PROJEKTOVÁ MANAŽERKA
Charakteristika pozice:
- řízení projektů ve všech fázích (od přípravy, přes monitoring, průběžný reporting až po závěrečnou
zprávu)
- vedení kompletní dokumentace k projektům
- analýza a řízení rizik a příležitostí v projektech
-

komunikace s poskytovateli dotací
spolupráce s dalšími členy v týmu
vyhledávání dalších dotačních možností

-

místo výkonu práce: Hradec Králové
pracovní smlouva na dobu určitou 1 roku (s následnou možností na dobu neurčitou)
úvazek na 0,75 – 1,0 (s případnou kombinací práce provozního pracovníka)

Co požadujeme?
- VŠ / SŠ vzdělání s maturitou (vzdělání ekonomického směru výhodou)
- trestní bezúhonnost
- zodpovědný přístup, spolehlivost
- velmi dobré organizační schopnosti, analytické myšlení
- schopnost samostatné práce i práce v týmu
- znalost práce s PC (Excel, Word, Outlook…)
- schopnost dobře komunikovat
- ochotu dále se vzdělávat
- zkušenosti s projektovým řízením výhodou
Co nabízíme?
- zajímavou tvůrčí a smysluplnou práci
- možnost podílet se na rozvoji služeb Poradny pro oběti násilí a Dětského krizového centra
- stabilní zaměstnání
- příjemný malý kolektiv
- pružnou pracovní dobu
- pět týdnů dovolené
- možnost zvýšení mzdy v závislosti na pracovních schopnostech
- nástup možný od 1.6.2019 (příp. i dříve dohodou)
Bližší informace: Mgr. Agáta Havlíková, tel: 702 954 898

Přihlášku podávejte do 15. 5. 2019 na e-mail: agata.havlikova@nomiahk.cz

Náležitosti přihlášky:
- strukturovaný životopis, který bude obsahovat zejména:
o jméno, příjmení a titul
o datum a místo narození
o kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefon)
o údaje o vzdělání, dosavadní praxi a odborných znalostech a dovednostech týkajících
požadované pracovní pozice
o datum a podpis uchazeče
-

motivační dopis, ve kterém bude uvedeno, proč se ucházíte o danou pozici
prohlášení, které bude obsahovat násl. text: „V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679 (dále jen „GDPR“), o ochraně osobních údajů, dávám souhlas ke zpracování svých
osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení.“

K dalšímu jednání Vás budeme kontaktovat. Vybraní uchazeči budou přizváni k osobnímu pohovoru.

Mgr. Miroslav Bubeník Bth.
ředitel NOMIA, z.ú.

