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HLEDÁME
Ředitele / ředitelku
Forma práce: Částečný úvazek (36h/týden) na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou
dovolenou) s 3 měsíční zkušební dobou
Pozice: Ředitel/ka neziskové organizace
Region: Olomouc
Text inzerátu:
o.s. InternetPoradna.cz hledá pracovníka na pozici ŘEDITEL/KA. Jedná se o práci na 0,9 úvazku v
mladém kolektivu, v organizaci pracuje více než 50% osob se zdravotním znevýhodněním.
Organizace poskytuje dvě registrované sociální služby – Poradnu pro osoby se zdravotním
znevýhodněním a seniory a Službu sociální rehabilitace Restart. Součástí poradenství je internetový
portál iPoradna.cz.
Hledáme kreativní, vizionářskou osobnost s vysokou odpovědností a nadšením pro neziskovou
oblast, která má odpovídající vzdělání a zkušenosti s řízením pracovního týmu, ideálně v prostředí
poskytování sociálních služeb.
Náplň práce:
Řízení vedoucích pracovníků v organizaci (finanční manažerky, dvou vedoucích služeb), řízení
provozních pracovníků a sociální firmy Sofisofis. Řízení a realizace projektových, propagačních a
fundraisingových aktivit. Řízení rozvoje organizace – tvorba strategie, stanovování cílů a jejich
realizace v dynamickém prostředí sociálních služeb.
Požadujeme:
•

vysokoškolské vzdělání sociálního směru nebo v oblasti managementu,

•

praxi na vedoucí pozici minimálně 2 roky,

•

dobré organizační schopnosti,

•

orientaci v oblasti sociálních služeb,

•

dobré komunikační dovednosti a vyjednávací schopnosti,

•

pružnost a odolnost,

•

smysl pro odpovědnost,

•

kreativitu a schopnost vytvářet a sdílet vizi,

•

dobrou znalost práce na PC (kanc. programy, email, internet, redakční systémy) a kladný vztah
k IT.

Nabízíme:
•

pohodový a vstřícný mladý kolektiv,

•

možnost pružné pracovní doby a teleworkingu,

•

podpora dalšího rozvoje a vzdělávání.

Výběrové řízení a nástup:
V případě zájmu zašlete motivační dopis a životopis do 25. 9. 2012 na recepce@iporadna.cz.
Vybraní zájemci budou přizváni k výběrovému řízení, které se uskuteční v sídle organizace ke
konci září nebo začátkem října.
Nástup v průběhu listopadu 2012. Pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou a
rodičovskou dovolenou).
Název organizace: o.s. InternetPoradna.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Svobodová
E-mail: recepce@iporadna.cz
Telefon: 587 406 126, 775 230 972
Adresa: Ztracená 36, 77900 Olomouc

