Jsme Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV. Právě hledáme nové kolegy nebo
kolegyně na pozice:

Odborný asistent
(v soustavě projektů PROKOP - „Prohlubování kompetencí pro zvyšování zaměstnatelnosti“)
(Soustava projektů PROKOP je zaměřena především na podporu cílové skupiny nezaměstnaných osob
dlouhodobě vedených v evidenci Úřadu práce ČR (ÚP ČR), osob ohrožených na trhu práce, ale i osob
ekonomicky neaktivních. Poskytuje jim vzdělávací aktivity v oblasti finanční a občanské gramotnosti a
měkkých dovedností. Vybraným účastníkům nabízí možnost využití individuálního poradenství.)
Co od vás očekáváme:
-

SŠ vzdělání
podmínkou samostatnost, pečlivost, odolnost vůči stresu, schopnost plánovat, flexibilita
komunikační a organizační dovednosti
PC dovednosti (MS Windows, Internet, práce s firemním SW a databázemi)
trestní bezúhonnost

Co bude náplní vaší činnosti:
-

administrativní a organizační podpora regionálních pracovníků a ostatních pracovníků projektů
zajišťování závozů materiálu do regionálních kanceláří
komunikace se servisními útvary (účtárna, personální, ICT odd. apod.)
vyřizování administrativních úkonů dle potřeby
dohled nad dodržováním termínů
příprava a obstarávání podkladů a dokumentů
komunikace se členy realizačního týmu, dodavateli atd.
příprava akcí realizovaných v rámci projektů a jejich organizační zabezpečení
plnění dalších úkolů dle pokynu gestora projektů

Co nabízíme:
-

hlavní pracovní poměr na dobu určitou do dubna 2021
nástupní plat 27 000 Kč, po zapracování možnost navýšení
příležitost podílet se na realizaci zajímavého projektu podpořeného z fondů EU a SR
služební notebook a telefon/sim
pružnou pracovní dobu
5 týdnů dovolené
indispoziční volno
pracoviště v Praze

Nástup: Ihned, nebo dle dohody

Přihlášku do výběrového řízení obsahující strukturovaný profesní životopis (včetně kontaktních údajů)
zasílejte v elektronické podobě na adresu: personalni@fdv.cz (do předmětu, prosím, uveďte "PROKOP
– Odborný asistent“). Pokud se Vám neozveme do dvou týdnů od zaslání životopisu, upřednostnili jsme
jiné uchazeče.

Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit ve kterémkoliv okamžiku
realizace výběrového řízení.
FDV zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v čl. 6 GDPR, pouze
v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Účely zpracování osobních údajů a dobu jejich zpracování
eviduje FDV pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle čl. 30 GDPR. K osobním
údajům mají přístup pouze osoby, které s nimi potřebují nakládat při plnění svých úkolů a povinností pro
FDV. Tyto osoby zachovávají o osobních údajích, s nimiž se seznamují, mlčenlivost.
Fond dalšího vzdělávání
Na Maninách 876/7
170 00 Praha 7
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