Fond dalšího vzdělávání hledá kolegu/kolegyni na pozici

Gestor projektu
Do nového systémového projektu
DigiKatalog
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").

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
 velmi kladný vztah k digi tématice
Výhodu má uchazeč, který
 má zkušenosti s „rozjezdem“ nových projektů
 má zkušenosti s digi tematikou
 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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Co Vám nabízíme:
 tvůrčí a zodpovědnou práci
 možnost spolupodílet se na sestavení týmu spolupracovníků
 možnost podílet se na realizaci zajímavého projektu podpořeného z ESF
 hlavní pracovní poměr na dobu určitou do 31.3.2021
 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 od 1. listopadu 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 Digikatalog“), nebo poštou na adresu:
Fond dalšího vzdělávání (Personální – Gestor Digikatalog), Na Maninách 876/, 107 00 Praha 7
Případně ji předložte v tištěné podobě na recepci FDV, a to nejpozději do 15. 11. 2017.

