Jsme Fond dalšího vzdělávání, fond, který sdružuje informace, znalosti a odborníky. Pomáháme lidem růst,
uplatnit se na trhu práce i ve společnosti. Právě hledáme nového kolegu nebo kolegyni na pozici:

Odborný analytik – asistent specialista
pro projekt Podpora neformálních pečujících II

Požadujeme:
-

SŠ/VŠ vzdělání, může být i student či absolvent,
práci s MS Office na výborné úrovni,
výbornou schopnost komunikace a rozvinuté organizační schopnosti,
vyzrálý ústní i písemný projev,
zodpovědnost, samostatnost, pečlivost a týmového ducha,
nadšení do práce a chuť se učit,
pozitivní vztah k sociálním tématům.

Náplň práce:
-

-

-

komunikace s expertním týmem a týmem pečujících osob (celkem cca 50 osob) – příprava a rozesílání
programu a obsahu materiálů, příprava podkladů k jednání, sběr a třídění připomínek zástupců obou
týmů a jejich předání gestorovi projektu a dalším členům realizačního týmu,
sledování problematiky neformální péče a tvorby nových politik v ČR i zahraničí, pravidelné rešerše
vývoje v tématu (další projekty, nové výzkumy a zjištění apod.), zpracování aktuálních informací pro
gestora projektu a celý realizační tým,
spolupráce na tvorbě 13 krajských příruček pro pečující osoby – vyhledávání informací v krajích,
ověřování jejich aktuálnosti a správnosti kontaktních údajů,
tvorba seznamu organizací, míst a kontaktů, na které budou příručky distribuovány v elektronické i
tištěné formě, jejich oslovování; zodpovědnost za distribuci příruček,
fungování jako kontaktní osoba pro informačně-vzdělávací semináře, poskytování informací o nabídce
a obsahu vzdělávání,
podpora přípravy a průběhu celkem 6 seminářů (příprava obsahu materiálů, účast na místech školení
apod.).

Nabízíme:
-

pracovní smlouvu na dobu trvání projektu (květen 2019),
možnost podílet se na realizaci zajímavého projektu podpořeného z fondů EU,
odpovídající a motivující mzdové ohodnocení (organizace nepodléhá nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě),
5 týdnů dovolené,
indispoziční volno (tzv. sick days),
práci v příjemném kolektivu.

Přihlášku do výběrového řízení obsahující strukturovaný profesní životopis (včetně kontaktních údajů), a krátký
motivační dopis zasílejte v elektronické podobě na adresu personalni@fdv.cz (do předmětu uveďte „Analytik
asistent – projekt Pečující“), nebo poštou na adresu: FDV (Personální odd.), Na Maninách 876/7, 107 00
Praha 7.
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