PROJEKTOVÝ KOORDINÁTOR / PROJEKTOVÁ KOORDINÁTORKA
Hľadáme posilu do tímu pre projekty v oblasti sociálnej inklúzie,
zdravotnej mediácie a ranej starostlivosti. Hlavnou pracovnou
náplňou je koordinácia aktivít zameraných na koordináciu
zamestnancov a dobrovoľníkov (napr. v projekte Zdravé
starnutie alebo Misia 1000 – Babice) a realizácia projektových
úloh a aktivít.

Miesto práce:
·
Okres Spišská Nová Ves a Kežmarok
Druh pracovného pomeru:
·
trvalý pracovný pomer, podľa dohody
čiastočný alebo celý úväzok
Termín nástupu:
·
jún 2022 alebo podľa dohody
Mzdové podmienky (brutto):
·
od 850 eur/mesiac (alebo vypočítané
na základe dohodnutého úväzku)

Požiadavky pre zaradenie uchádzačiek do výberového procesu:
Vzdelanie v oblasti:
·
ukončené minimálne stredoškolské
vzdelanie s maturitou
•
nadstavbové a vyššie odborné vzdelanie – výhodou
•
výhodou je študijný odbor sociálna práca, pedagogika,
zdravotné odbory alebo manažment
Jazykové znalosti:
·
znalosť slovenského jazyka
•
znalosť rómskeho jazyka - výhodou
•
znalosť anglického jazyka - výhodou
Skúsenosti:
•
nie sú potrebné predchádzajúce pracovné skúsenosti, 		
pozícia je vhodná pre absolventa alebo po materskej 		
dovolenke
•
terénna práca v oblasti podpory zdravia, sociálnej 		
práce alebo skúsenosti s výkonom pomáhajúcich 		
profesií – výhodou		
Čo očakávame:
•
motivácia k práci s obyvateľmi
marginalizovaných komunít
•
ochota cestovať v rámci pridelených lokalít
(v oblastí, v ktorých realizujeme projekty)
•
spoľahlivosť, samostatnosť, disciplinovanosť, 		

•
•

dôveryhodnosť a zodpovednosť
príjemné vystupovanie a dobré komunikačné zručnosti
schopnosť vykonávať svoje úlohy na základe vlastnej 		
vnútornej motivácie

Výhodu vidíme, ak:
•
je uchádzač/ uchádzačka aktívny vodič
•
má prax s prácou so znevýhodnenými skupinami 		
obyvateľstva, s aktivitami sociálnej integrácie 		
alebo s obyvateľmi MRK
•
orientuje sa v témach sociálnej inklúzie
Čo ponúkame:
•
prácu aj priamo v mieste bydliska
•
byť súčasťou aktivít, ktoré majú zmysel
a prinášajú výsledky
•
príjemný a vnímavý kolektív
•
voliteľný pracovný čas
Náplň práce:
•
príprava, realizácia a koordinácia činností spojených
s koordináciou projektových aktivít a úloh
•
pravidelné cestovanie v rámci spádovej oblasti
do projektových lokalít
•
zabezpečenie komunikácie a spolupráce medzi členmi
tímu, reprezentantmi samospráv, pomáhajúcimi 		
profesiami a ďalšími relevantnými aktérmi
•
vedenie administratívy a dokumentácie (projektová 		
dokumentácia, prezenčné listiny, výkazy, správy)
V prípade záujmu, prosíme, zašlite svoju Žiadosť o zaradenie
do výberového konania a životopis, prípadne referencie
a odporúčania, do 29. mája 2022 na e -mail info@acec.sk
s predmetom emailu: „KOORDINÁTOR.“
Vašu žiadosť starostlivo posúdime. Kontaktovať budeme
len uchádzačov, ktorí budú pozvaní na výberové konanie.
Miesto výberového konania bude v Spišskej Novej Vsi. Termín
výberového konania vopred telefonicky oznámime.

Kontakt:
Tomáš Ondačka
projektový manažér
Tel. kontakt: 0948 718 571
Email: info@acec.sk
Pozn. Predložením svojej žiadosti súhlasíte so spracovaním poskytnutých
osobných údajov pre účely predmetného výberového konania a s uchovaním
poskytnutých údajov pre účely kontaktovania s informáciou o budúcich
otvorených pozíciách na obdobie 3 rokov.

Projekt Misia 1000 získal grant z Nórska v sume 199 000€. Projekt bol spolufinancovaný v sume 29 997€ zo štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky. Cieľom projektu je mobilizovať sociálny kapitál a vytvárať kapacity v domácej a komunitnej starostlivosti
o tehotné ženy a deti z marginalizovaného prostredia.

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava
office@acec.sk / www.acec.sk

