
ASISTENT KOORDINÁTORA

Hľadáme posilu do tímu pre projekty v oblasti sociálnej 
inklúzie a zlepšovania prístupu neaktívnych osôb 
k zamestnaniu. Hlavnou pracovnou náplňou sú aktivity 
zamerané na vyhľadávanie neaktívnych osôb a práca 
so znevýhodnenými uchádzačmi na trhu práce.

Miesto práce:
· Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj

Druh pracovného pomeru:
· trvalý pracovný pomer na dobu určitú

Termín nástupu: 
· august/september 2022

Mzdové podmienky (brutto):
· od 350€ mesiac (polovičný úväzok)
· od 650€ mesiac (celý úväzok)

Požiadavky pre zaradenie do výberového procesu:

Vzdelanie v oblasti:
· ukončené základné vzdelanie
• nižšie stredné alebo úplné stredné odborné 
 vzdelanie - výhodou
• vzdelanie ukončené maturitnou skúškou – výhodou

Jazykové znalosti:
· znalosť slovenského jazyka 
• znalosť rómskeho jazyka

Skúsenosti: 
• nie sú potrebné predchádzajúce pracovné skúsenosti
• skúsenosti s organizovaním aktivít v lokalite 
 (v mieste bydliska) - výhodou
• terénna práca v oblasti podpory zdravia, sociálnej  
 práce alebo skúsenosti s výkonom pomáhajúcich  
 profesií – výhodou

Čo očakávame: 
• vzťah ku komunite a chuť pomôcť jednotlivcom i  
 komunite
• akceptácia a rešpekt miestnej komunity - výhodou
• chuť učiť sa
• spoľahlivosť, dôveryhodnosť, zmysel 
 pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť,  
 bezúhonnosť

Čo ponúkame:
• realizáciu projektu a aktivít priamo v mieste Vášho  
 bydliska
• byť súčasťou projektu, ktorý má zmysel a prináša  
 výsledky
• pravidelné kvalitné na mieru pripravené vzdelávanie
• možnosť získať pracovný pomer
• príjemný a vnímavý kolektív

Vašu žiadosť starostlivo posúdime. Kontaktovať budeme 
len uchádzačov, ktorí budú pozvaní na výberové konanie. 
Miesto a termín výberového konania bude vopred oznámené.

Kontakt:
 Stanislav Matulay
 koordinátor
 Email: matulay@acec.sk
 Tel. kontakt: 0947 949 236

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.
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V prípade záujmu, prosíme, zašlite svoju 

Žiadosť o zaradenie do výberového 

konania a životopis, prípadne referencie 

a odporúčania, do 25. augusta 2022 na 

e -mail matulay@acec.sk s predmetom 

emailu: „ASISTENT KOORDINÁTORA“


