Fond dalšího vzdělávání hledá kolegu/kolegyni na pozici

Gestor projektu
do již rozběhnutého projektu
Vzdělávání praxí
Projekt Vzdělávání praxí umožňuje účastníkům získávání praktických zkušeností a nových znalostí v reálném
pracovním prostředí formou praxí. Je určen každému, kdo si chce zlepšit svoji pozici při hledání práce, zejména
osobám ohroženým na trhu práce - lidem starším 15 let, kteří jsou uchazeči o zaměstnání, rodičům na/po
rodičovské dovolené, osobám s nízkou kvalifikací, lidem ve věku nad 50 let a absolventům, kteří mají mnoho
teoretických znalostí, ale ty praktické jim často chybí. Projekt jde realizován na celém území ČR.

Co od Vás očekáváme:
 VŠ vzdělání
 zkušenost s realizací projektů z fondů EU či obdobných programů min 4 roky
 silnou orientace na naplnění výstupů projektu
 organizační a manažerské schopnosti
 zkušenost se sestavováním, řízením a motivací týmu
 proaktivní přístup, schopnost vyjednávat
 samostatnost, spolehlivost, pečlivost
 schopnost týmové práce a loajalita
 analytické myšlení
Výhodu má uchazeč, který
 má zkušenost s krizovým managementem
 má řidičský průkaz sk. B
Za co budete mít zodpovědnost a co budete dělat:
 rozpracovávat projekt na dílčí úkoly, kontrolovat a dohlížet nad jejich plněním
 řídit projekt za schválených podmínek
 řídit a koordinovat projektový tým, finance i průběh projektových aktivit
 zpracovávat monitorovací zprávy, administrovat změny a harmonogram projektu
 komunikovat s poskytovatelem dotace a zřizovatelem organizace
 připravovat podklady pro komunikaci s vedením organizace a řídícím orgánem
 pravidelně reportovat o realizaci projektu vedení organizace a řídícímu orgánu
 zajišťovat naplňování cílů a monitorovacích indikátorů projektu
 spolupracovat s ostatními organizačními útvary FDV
 koordinovat a kontrolovat čerpání rozpočtu a navrhovat změny v rozpočtu ve spolupráci s finančním
manažerem
 odpovědnost za dodržení věcného a časového harmonogramu projektu
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Na Maninách 876/7
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Co Vám nabízíme:
 tvůrčí a zodpovědnou práci
 možnost podílet se na realizaci zajímavého projektu podpořeného z ESF
 hlavní pracovní poměr na dobu určitou do 28. 2. 2019
 plný pracovní úvazek
 odpovídající a motivující finanční ohodnocení
 příležitost k seberealizaci
 pružnou pracovní dobu
 5 týdnů dovolené
 indispoziční volno
 příspěvek na stravné (stravenky)
 pracoviště v Praze 7 – Holešovicích
Nástup: nejlépe 1. října 2017 nebo dle dohody
Co je potřeba k přihlášce do výběrového řízení:
Strukturovaný profesní životopis
Motivační dopis (ve formátu max. jedna A4)

Přihlášku do výběrového řízení (vč. uvedených náležitostí) zasílejte v elektronické podobě na adresu
personalni@fdv.cz (do předmětu uveďte “Gestor Vzdělávání praxí“), nebo poštou na adresu:
Fond dalšího vzdělávání (Personální – Gestor Vzdělávání praxí), Na Maninách 876/, 107 00 Praha 7
Případně ji předložte v tištěné podobě na recepci FDV, a to nejpozději do 22. 9. 2017.

