Jsme Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV. Právě hledáme nové kolegy nebo kolegyně na
pozici:
SPECIALISTA PRO KOMUNIKACI S CÍLOVOU SKUPINOU (ÚVAZEK 1,0)
pro účely realizace projektu „Rozvoj systémové podpory digitální gramotnosti“ (registrační číslo projektu:
CZ.03.1.54/0.0/0.0/16_020/0005634).
Projekt pomáhá vytvořit pro cílovou skupinu, tj. pro instituce, které se podílejí na naplňování opatření Digitální
strategie 2020 jako gestoři a realizátoři (MPSV, ÚP ČR, FDV a MŠMT) a pro aktéry na trhu práce
(zaměstnavatelé, sociální partneři a poskytovatelé vzdělávání) systémové prvky podpory, které zvýší efektivitu
a dostupnost dalšího vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti.
A
pro účely realizace projektu “Rozvoj systému dalšího vzdělávání zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti
digitálních kompetencí” (registrační číslo projektu CZ.03.1.54/0.01/15_020/0007851).
Cílem projektu je vytvoření systémového řešení pro další rozvoj přenositelných digitálních kompetencí primárně
u cílové skupiny instituce trhu práce a jejich zaměstnanci a relevantní aktéři na trhu práce a jejich zaměstnanci,
sekundárně u široké veřejnosti v ČR prostřednictvím komplexního a unikátního IT nástroje Smart Online systém
("SOS").

Požadujeme:
• SŠ nebo VŠ vzdělání humanitního zaměření (sociální práce, psychologie, andragogika, pedagogika,
publicistika apod.)
• Psaní textů: PR článků, propagačních textů pro různé účely, textů pro webové stránky apod.
• Zkušenosti s tvorbou materiálů pro média včetně odpovědí na dotazy apod.
• Zkušenosti s tvorbou podkladů pro účast na PR akcích
• Zajišťování a udržování vztahů s médii a s veřejností, externí komunikaci, tiskové konference apod.
• Zajišťování správy internetových stránek projektu
• Vstřícné vystupování, dobré komunikační dovednosti a organizační schopnosti
• Spolehlivost, samostatnost, i týmová spolupráce
• Zodpovědný a proaktivní přístup
• Uživatelskou znalost MS Office
• Občanskou bezúhonnost
• Ochotu cestovat (PR akce projektu)
Výhodou:
• Znalost Wordpressu
• Zkušenosti s projekty z ESF
• Řidičský průkaz “B”
Náplň práce:
• Zodpovědnost za věcnou náplň webových stránek, obsahu DigiPortálu, FB a dalších sociálních sítí
• Tvorba podkladů pro monitorovací zprávy, reporty pro gestora projektu, vedení FDV
• Koordinace činností při akcích (workshopy, roadshow) v regionech
• Spolupráce a síťování s dalšími institucemi a aktéry zapojovanách do projektu
• Spolupráce s dalšími kolegy s týmu k zajištění naplnění cílů projektu
Nabízíme:
• Pracovní smlouvu na 1 rok s možností prodloužení do konce trvání projektu (srpen 2020)
• Odpovídající a motivující mzdové ohodnocení (organizace nepodléhá nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě)
• Možnost podílet se na realizaci zajímavého projektu podpořeného z fondů EU
• Práci v příjemném kolektivu
• Pružnou pracovní dobu

•
•
•
•

Možnost využití práce z domova
5 týdnů dovolené
Indispoziční volno (tzv. sick days)
Místo výkonu práce: Praha

Nástup: dle dohody
Přihlášku do výběrového řízení obsahující strukturovaný profesní životopis (včetně kontaktních údajů)
a motivační dopis zasílejte v elektronické podobě na adresu personalni@fdv.cz (do předmětu uveďte
„Specialista pro komunikaci s CS“), případně ji předložte v tištěné podobě na recepci FDV, a to nejpozději
do 31. 1. 2018.
Pokud se Vám neozveme do dvou týdnů od zaslání životopisu, upřednostnili jsme jiné uchazeče.
Fond dalšího vzdělávání
Na Maninách 876/7
170 00 Praha 7
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IČ: 00405698
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