Hledáme kolegyni/kolegu do projektu

na pozici

KONZULTANT (ANALYTIK IT)
Projekt JOBHUB vytváří integrované IT prostředí pro podporu kariérového poradenství, které bude obsahovat
a propojovat profesionální poradenské a diagnostické nástroje, množství kvalitních zdrojů informací a dat
z oblasti trhu práce a sdílené online prostředí pro všechny kariérové poradce. Podporuje propojení poradců
z různých sektorů jako optimální cestu k zefektivnění kariérového poradenství a k novému vnímání dalšího
profesního vzdělávání mezi všemi účastníky trhu práce.
Cílovou skupinou projektu jsou kariéroví poradci nejen z ÚP, ale ze všech dalších oblastí (vzdělávání, neziskový
sektor, nezávislí poradci a další)
V projektu kreativně tvoříme moderní platformu dostupnou pro každého. Společně s cílovou skupinou budeme
připravovat zajímavý obsah vycházející z jejich potřeb a požadavků a společně si začneme budovat
profesionální rozvojové a podpůrné prostředí.
CO OD VÁS ČEKÁME?
 Přímou práci s CS – koordinace práce pracovních skupin kariérových poradců
 Vedení diskusí v pracovních skupinách a analytické zpracování jejich výsledků
 Předávání výsledků práce z pracovních skupin IT týmu a zajištění jejich zapracování do IS
 Příprava podkladových materiálů a zajištění komunikace pro plánování a realizaci informačních a
komunikačních aktivit (workshopy, semináře, konference)
 Konzultace k nově vytvořeným poradenským nástrojům i celému IS JOBHUB
 Konzultace na infolince (helpline) a sociálních sítích.
CO POTŘEBUJEME:
 minimálně dokončené bakalářské vzdělání ideálně humanitního zaměření
 zkušenosti nebo alespoň povědomí o kariérovém poradenství a jeho funkcích
 zkušenosti s metodickou tvorbou IS nebo webových portálů (zadání pro IT)
 komunikační a organizační dovednosti
NABÍZÍME:
 poloviční úvazek na 1 rok (s možností prodloužení) s platovým ohodnocením 19 000 Kč
 pracoviště na Praze 7
 benefity:5 týdnů dovolené, flexibilní pracovní doba, možnost práce z domova
 služební notebook a telefon
 velkou míru samostatnosti a seberealizace při projektové práci
 kreativní a přátelský pracovní tým
NÁSTUP: 1. 10. 2017, příp. dohodou
Přihlášku do výběrového řízení obsahující strukturovaný profesní životopis (včetně kontaktních údajů),
motivační dopis zasílejte elektronicky do 15. září 2017 na adresu personalni@fdv.cz (do předmětu uveďte
"JOBHUB – Konzultant“)
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