Rádi pracujete v příjemném kolektivu? Jste komunikativní, pečliví se zkušenostmi a znalostmi v oblasti školení
a komunikace, o které se i rádi podělíte. Máte chuť se dále vzdělávat a podílet se na našem projektu.
Jsme Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV, a hledáme do našeho skvělého týmu nového
kolegu nebo kolegyni na pozici:

LEKTOR/ŠKOLITEL
pro účely realizace projektu „Důstojné pracoviště ve veřejné správě“ (registrační číslo projektu:
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0007507).
Požadujeme:
•
Minimálně 2 roky prokazatelné praxe v oblasti školení a vzdělávání dospělých v oblasti měkkých
dovedností pracovníků, pracovního práva nebo personalistiky a měkkých dovedností zaměstnanců;
•
Prokazatelné zkušenosti v organizaci a vedení vzdělávacích akcí pro dospělé v oblasti pracovního práva,
•
Prezentační a komunikační dovednosti
•
Samostatnost, časová flexibilita, preciznost, analytické myšlení, konstruktivní řešení problémů, týmový
duch, čistý trestní rejstřík
•
Práce s MS Office na dobré úrovni
•
Vysokoškolské vzdělání v příbuzných oborech výhodou
Náplň práce:
•
Zajišťuje odbornou přípravu, realizaci a vyhodnocování vzdělávacích akcí v oblasti prevence a eliminace
šikany na pracovištích veřejné správy, jednak mezi zaměstnanci a jednak mezi zaměstnanci a klienty
•
Má na starosti samostatné přednášení a vysvětlování učební látky a předvádění praktických ukázek
•
Ověřuje a hodnotí znalosti účastníků školení
•
Poskytuje zpětnou vazbu pro potřeby aktualizace metodických a školicích materiálů, případně dalších
výstupů projektu
•
Podílí se na tvorbě a obsahové stránky informačně vzdělávacího webu
•
Práce po celé ČR (nebo ve vybraném regionu)
Nabízíme:
•
Práci na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti
•
Zaškolení a zácvik
•
Odpovídající a motivující mzdové ohodnocení (organizace nepodléhá nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě)
•
Práci v příjemném kolektivu
Nástup: dle dohody
Přihlášku do výběrového řízení obsahující strukturovaný profesní životopis (včetně kontaktních údajů) zasílejte
v elektronické podobě na adresu personalni@fdv.cz (do předmětu uveďte „Školitel“), případně ji předložte
v tištěné podobě na recepci FDV.
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.
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