
PROJEKTOVÝ MANAŽÉR / PROJEKTOVÁ MANAŽÉRKA

Hľadáme projektového/vú manažéra/rku (junior, senior)
pre projekty v oblasti sociálnej inklúzie, zdravotnej mediácie a 
ranej starostlivosti. Hlavnou pracovnou náplňou je koordinácia 
projektov, projektových aktivít, úloh a ich rozvoj. Vedenie 
administratívy a dokumentácie k prideleným projektom.

Miesto práce:
· Bratislava

Druh pracovného pomeru:
· trvalý pracovný pomer, podľa dohody 
 čiastočný alebo celý úväzok
· živnosť

Termín nástupu: 
· ASAP

Mzdové podmienky (brutto):
· od 1000 eur/mesiac (alebo vypočítané na základe  
 dohodnutého úväzku), záleží od pracovných   
 skúseností

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov/čiek 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 anglického jazyka - výhodou

Skúsenosti: 
• nie sú potrebné predchádzajúce pracovné skúsenosti,  
 pozícia je vhodná pre absolventa alebo po materskej  
 dovolenke
• skúsenosti v oblasti podpory zdravia, sociálnej  
 práce alebo s výkonom pomáhajúcich 
 profesií – výhodou  

Čo očakávame: 
• spoľahlivosť, samostatnosť, disciplinovanosť,  
 dôveryhodnosť a zodpovednosť
• príjemné vystupovanie a dobré komunikačné  
 zručnosti

• schopnosť vykonávať svoje úlohy na základe vlastnej  
 vnútornej motivácie
•  ochota cestovať v rámci pridelených lokalít 

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
• počítačové zručnosti (word, excel)
• prax s projektovými aktivitami

Čo ponúkame:
• byť súčasťou aktivít, ktoré majú zmysel a prinášajú  
 výsledky
• príjemný a vnímavý kolektív
• flexibilná pracovná doba

Náplň práce:
• príprava, realizácia  a koordinácia činností spojených 
 s koordináciou projektových aktivít a úloh
• zabezpečenie komunikácie a spolupráce medzi členmi  
 tímu a ďalšími relevantnými aktérmi
• vedenie administratívy a dokumentácie (projektová  
 dokumentácia, prezenčné listiny, výkazy, správy)
• komunikácia a správa sociálnych sietí FB a IG

Vašu žiadosť starostlivo posúdime. Kontaktovať budeme len 
uchádzačov, ktorí budú pozvaní na výberové konanie. Miesto 
výberového konania bude podľa dohody v Bratislave. Termín 
výberového konania vopred telefonicky oznámime.

Kontakt:
 Tomáš Ondačka
 projektový manažér
 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.
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V prípade záujmu, prosíme, zašlite svoju 
Žiadosť o zaradenie do výberového konania 
a životopis, prípadne referencie a odporúčania
do 13. marca 2023 na e -mail info@acec.sk 
s predmetom emailu: „Projektový/á manažér/ka.“


