Arcidiecézní charita Olomouc vypisuje výběrové řízení na pozici:
VEDOUCÍ PROJEKTOVÉHO ODDĚLENÍ – KOORDINÁTOR
SOCIÁLNÍCH PROJEKTŮ
Popis pracovního místa
Pracovní místo vedoucího projektového oddělení - koordinátora sociálních projektů Arcidiecézní
charity Olomouc (dále jen ACHO) je zřízeno pro podporu a koordinaci projektů ACHO a
projektů charit v Arcidiecézi olomoucké. Práce koordinátora směřuje od pomoci nově
vznikajícím projektům a Charitám přes informační servis k finančnímu zajištění projektů až po
zkvalitňování projektů, které jsou již realizovány.
Základní požadavky:
- VŠ nebo VOŠ sociálního zaměření a praxe v sociální oblasti
- morální a občanská bezúhonnost
- zkušenosti s řízením kolektivu a týmovou prací
- znalost problematiky sociálních služeb a standardů kvality sociálních služeb
- osobní zakotvení v křesťanských principech a hodnotách a ochota pracovat a řídit
oddělení v duchu těchto hodnot
- řidičský průkaz skupiny „B“
- znalosti práce na PC a ovládání základního kancelářského software a internetu
- vysoké pracovní nasazení
Požadované schopnosti a osobnostní předpoklady
- kreativita
- sociální cítění
- komunikativnost
- spolehlivost
- organizační schopnosti
- schopnost samostatně rozhodovat
- schopnost řídit práci týmu
- schopnost systematické práce
- ochota neustále se vzdělávat ve svém oboru
- flexibilita
- zodpovědnost
- loajalita
Povinné přílohy:
- motivační dopis max. rozsah 1 stránka A4
- strukturovaný životopis, ve kterém budou kromě osobních údajů uvedeny také údaje o
dosavadních zaměstnáních, příp. jiných pro tuto funkci významných činnostech, stručný
popis dosažených zkušeností a odborných stáží nebo praxí
- fotokopie dokumentů o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z rejstříku trestů nebo prohlášení o tom, že bylo o vydání požádáno

Doporučené znalosti nebo přílohy:
- znalost některého ze světových jazyků
- vhodná doporučení
Kompletní přihlášky v zalepené obálce a označené nápisem: „Výběrové řízení – ACHO“
musí být doručeny nejpozději do 27. března 2016 do 15.00 hodin na adresu:
Arcidiecézní charita Olomouc, Křížkovského 6, 772 00 Olomouc, tel.: 585229380,
e-mail: info@acho.charita.cz Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce.
Další informace lze získat na uvedené adrese Arcidiecézní charity Olomouc.

