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Vedoucí tajemník Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické (ÚCK ČCE) vypisuje výběrové řízení na pozici: 

Fundraiser/ka a administrátor/ka projektů

Požadujeme:
minimálně SŠ vzdělání s maturitou
	dobrou znalost MS Office (Word, Excel)
	vynikající úroveň psaného slova v českém jazyce (gramatika, stylistika)
	dobrou znalost anglického jazyka (ústní i písemná komunikace),
	znalost německého jazyka výhodou
	schopnost pracovat samostatně a spolupracovat s kolektivem
	organizační a komunikační dovednosti pro efektivní komunikaci se sbory ČCE
	odpovědnost, preciznost, důslednost, smysl pro detail
	trestní bezúhonnost (uchazeč nebyl odsouzen za úmyslný trestní čin)
	zájem o Českobratrskou církev evangelickou

Popis činností:
vyhledávání projektových výzev
	příprava, zpracování a podávání projektů
	samostatná koordinace naplňování výstupů projektů, komunikace se sbory ČCE
	zpracování grantového kalendáře pro sbory ČCE
	vedení a archivace projektové dokumentace
	samostatné zpracování závěrečných zpráv projektů
	komunikace s donory a partnery
	spolupráce v rámci ÚCK a celé církve
	odpovědnost za vzdělávání v oblasti fundraisingu v církvi

Nabízíme:
zaměstnání formou pracovní smlouvy
	odpovídající dvousložkové mzdové ohodnocení (pevná část a část závislá na
            výsledcích)
	plný pracovní úvazek s flexibilní pracovní dobou
25 dní dovolené
	další profesní vzdělávání
	možnost realizace vlastních nápadů
	nástup dle vzájemné dohody - nejlépe k 1. 10. 2016


Výhodou:
orientace v církevní oblasti 
	orientace v oblasti dotačních řízení na národní i evropské úrovni
 
Přihláška musí obsahovat: 
	motivační dopis 
	strukturovaný životopis 
	fotokopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
	kontakt na minimálně jednu osobu, která může podat reference


V motivačním dopise specifikujte:
Vaši představu práce fundraisera/ky.
Jaké máte předpoklady pro tuto práci (proč se na ni hodíte právě Vy).
Proč chcete pracovat v Českobratrské církvi evangelické.
V případě, že s fundraisingem již máte zkušenosti, jakého cíle jste v oboru dosáhli?
 

Termín uzávěrky předkola výběrového řízení: 31. 8. 2016 (rozhoduje datum doručení na níže uvedenou mailovou adresu. Přihlášky musí být doručeny na e-mail 11_Personální personalni.uck@e-cirkev.cz" personalni.uck@e-cirkev.cz s označením předmětu „Výběrové řízení - fundraising“. Na později doručené přihlášky nebude brán zřetel. 
Uchazeči, vybraní do 1. kola výběrového řízení, budou kontaktování mailem i telefonicky. Oznámení o negativním výsledku zasíláme pouze elektronicky. Zaslané materiály se uchazečům nevrací. 
Českobratrská církev evangelická si vyhrazuje právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici v případě, že uchazeči/ky nenaplní očekávání církve.


Adresa pracoviště:
Ústřední církevní kancelář Českobratrské církve evangelické
pošt.př. 466, Jungmannova 9 (Husův dům)
111 21 Praha 1 – Nové Město

Bližší informace o Českobratrské církvi evangelické najdete na  www.e-cirkev.cz" www.e-cirkev.cz .


