FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

Specialista popularizačních aktivit pro cílovou skupinu
pro projekt „Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti“
Požadavky:







Minimálně SŠ vzdělání ukončené maturitní zkouškou, VŠ vzdělání výhodou
uživatelská znalost práce s PC (MS Word, MS Excel, MS Outlook),
vstřícné a profesionální vystupování,
proaktivní přístup,
schopnost týmové práce a loajalitu,
trestní bezúhonnost.

Výhodou:




Znalost problematiky trhu práce a dalšího vzdělávání,
znalost sociálních sítí,
znalost základních grafických nástrojů pro tvorbu obsahů.

Náplň práce:







Komunikace s uchazeči a poskytovateli projektu,
psaní PR článků, newsletterů a aktualit,
účast na seminářích a prezentacích o projektu,
správa FB profilu projektu (tvorba příspěvků, placené cílené kampaně),
správa webových stránek, informačního e-mailu a infolinky projektu,
spolupráce na tvorbě popularizačních videí.

Nabízíme:










Plný pracovní úvazek,
pracovní poměr na dobu určitou,
pružnou pracovní dobu,
motivující mzdové ohodnocení (organizace nepodléhá nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě),
možnost podílet se na realizaci zajímavých projektů podpořených z fondů EU,
indispoziční volno (tzv. sick days),
práci v mladém, přátelském a vzdělaném kolektivu,
5 týdnů dovolené,
místo výkonu práce Praha

Fond dalšího vzdělávání
Na Maninách 876/7
170 00 Praha 7

Datová schránka ID: hxu5e9c
IČ: 00405698
Číslo účtu: 1139071/0710

info@fdv.cz
www.fdv.cz

Nástup: nejlépe 1. 11. 2018 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 “Specialista popularizačních aktivit pro cílovou skupinu“), nebo
poštou na adresu: Fond dalšího vzdělávání (Personální – Specialista popularizačních aktivit pro cílovou
skupinu), Na Maninách 876/7, 107 00 Praha 7 Případně ji předložte v tištěné podobě na recepci FDV, a to
nejpozději do 31. 10. 2018.
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.

