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KOORDINÁTOR/KA DOBROVOLNICKÝCH
VÍKENDOVEK
Láká tě koordinování dobrovolníků, projektový management, rozvoj dobrovolnictví a neziskového sektoru v ČR?
Zapoj se do naší práce jako koordinátor/ka projektu Víkendovky – víkendových výjezdů skupiny dobrovolníků z řad
české veřejnosti a cizinců, kteří v ČR žijí, na pomoc různorodým neziskovým organizacím po celé ČR. S námi získáš
možnost ke všestrannému osobnímu růstu a šanci ovlivnit práci a rozvoj Tamjdemu!
NÁPLŇ PRÁCE
•
•
•
•
•
•
•

zajištění realizace minimálně 8 Víkendovek v roce 2020
plánování tematicky, místně i časově pestrého a vyváženého ročního harmonogramu projektu
administrativní podpora projektu jako psaní průběžných zpráv, uzavírání smluv s neziskovými organizacemi,
dobrovolníky, uzavírání pojištění apod.
komunikace s dobrovolníky a neziskovými organizacemi
vyhledávání organizátorů jednotlivých Víkendovek – jejich příprava na realizaci akce, případný mentoring v
průběhu a následné hodnocení
propagace Víkendovek a editace webových stránek a sociálních sítí
v případě potřeby organizace jednotlivých Víkendovek v roli organizátora

NABÍZÍME
•
•

UVÍTÁME
•
•
•
•
•
•
•
•
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možnost se v praxi zdokonalit v oblasti řízení projektu, vedení lidí, osobního leadershipu
šance rozvinout svoje komunikační a prezentační dovednosti, kritické myšlení, možnost procvičit si angličtinu
a schopnost kreativně a samostatně reagovat, řešit náhlé situace
možnost osvojit si práci se zajímavými propagačními, webovými a dalšími nástroji
příležitost osobně se zasadit o rozvoj dobrovolnictví v ČR a rozvoj českého neziskového sektoru
možnost práce odkudkoliv (z domova, z cooworkingových prostorů apod.)
průběžnou podporu od týmu Tamjdemu
odměnu formou DPP na 30 hodin měsíčně ve výši 4 500 Kč čistého (výše odpracovaných hodin měsíčně je
do určité míry flexibilní)

SŠ/VŠ vzdělání, pozice je vhodná pro studenty VŠ, čerstvé absolventy nebo rodiče na rodičovské dovolené
znalost angličtiny na komunikativní úrovni (slovem i písmem)
znalost práce na PC (Word, Excel, Powerpoint), webový editor WordPress výhodou
znalost koordinace jakýchkoliv dobrovolnických programů výhodou
dobré komunikační a prezentační dovednosti
zodpovědný přístup
chuť učit se nové věci
spolehlivost, pečlivost, samostatnost a vlastní iniciativu, kreativní přístup a časovou flexibilitu

Zaučování bude probíhat podle domluvy během prosince 2019 a začátek spolupráce na DPP je stanoven na 1. 1.
2020.
Chceš se zapojit a jít do toho s Tamjdemem? Pošli svoje CV a motivační dopis Markétě na tamjdem@tamjdem.cz
nebo volej na 724 918 728 nejpozději do 30. listopadu 2019.
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