Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj vyhlasuje konkurz na
pozíciu:
Manažér/ka vzdelávacích projektov
Miesto práce: Bratislava
Termín nástupu: marec 2015
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Ponúkaný plat: podľa náročnosti projektov
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Komplexný manažment európskych projektov s partnermi vo viacerých krajinách sveta, zameraných
na formálne a neformálne vzdelávanie. Pozícia bude zahŕňať manažérske úlohy, ale aj finančné
riadenie projektu (s pomocou účtovníka). PM musí zvládať administratívne riadenie, ale podmienkou
je aj odbornosť v oblasti globálneho vzdelávania. PM musí zvládať viacero rovín riadenia (multi-tasks
management) s osobnou zodpovednosťou za implementáciu konkrétnych projektov.
Požadované vzdelanie
Ukončené vysokoškolské vzdelanie II stupňa (v odbore pedagogika, andragogika, ale akceptovateľné
sú aj iné smery)
Ďalšie vzdelanie (PhD), príp. nadstavba v relevantnom odbore je výhodou
Absolvovaný študijný pobyt/stáž v zahraničí je výhodou
Znalosti
Výborná znalosť spisovného slovenského a anglického jazyka slovom a písmom
Schopnosť fabulovať
Ovládanie vzdelávacích metodík a metód v oblasti globálneho vzdelávania
Bezproblémové ovládanie internetovej komunikácie a základných počítačových programov
Znalosť online vzdelávania je podmienkou
Základné znalosti účtovníctva a finančného manažmentu, vrátane programov (Excel) je podmienkou
Osobnostné predpoklady a zručnosti
Pracovitosť
Skromnosť
Disciplinovanosť a organizovanosť
Schopnosť a ochota pracovať nárazovo a pod tlakom
Schopnosť pracovať s multikultúrnym tímom
Záujem o sebavzdelávanie
Vylúčená je povrchnosť v práci
Súčasťou pozície sú zahraničné služobné cesty
Požadovaná prax
Minimálne 5 rokov praxe v pozícií projektového manažéra, alebo v príbuznej vedúcej pozícií
Minimálne 5 rokov vzdelávacej praxe

Stručná charakteristika organizácie
Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj (SCKR) je nezisková organizácia zameraná na všeobecne
prospešné služby v dvoch hlavných smerovaniach: v oblasti globálneho vzdelávania a rozvojovej
spolupráce. SCKR pôsobí v rámci európskej úrovne s presahom do krajín tretieho sveta.
Hlavná oblasť pôsobenia organizácie
SCKR primárne, nie však výlučne realizuje projekty, podporované Európskou úniou v menovaných
oblastiach.
Iné výhody
Medzinárodná spolupráca
Dynamická a nestereotypná práca
Možnosť osobného rastu
Informácie o výberovom konaní
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 20. február 2015
Potrebné je zaslať životopis a minimálne dve referencie z posledného profesného obdobia na adresu:
jezerska@sccd-sk.org
Zaslaním životopisu zároveň dávate súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v životopise
za účelom výberu uchádzačov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
SCKR prehlasuje, že Vami poskytnuté osobné údaje budú zhromažďované a spracovávané výlučne pre
vyššie uvedený účel a nebudú poskytnuté tretím osobám.
Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.
Adresa
Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o.
Pražská 11, 831 01 Bratislava
www.sccd-sk.org

