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Výběrové řízení – Koordinátor projektu S nadací za prací 

 
Správní rada Nadace OKD vyhlašuje výběrové řízení na funkci Koordinátor projektu 
S nadací za prací. 
 
Informace o pozici: 
Program byl vytvořen týmem Nadace OKD a je dále rozvíjen v úzké spolupráci s týmem 
OKD. Program byl vytvořen pro všechny odcházející zaměstnance, kteří se do něj přihlásí po 
ukončení pracovního poměru v OKD a je nastaven tak, aby jim zlepšil šance na nové 
uplatnění.  

Program S nadací za prací se skládá ze tří vzájemně propojených aktivit. Poskytuje 
průběžně sociálně-psychologické poradenství; školení v dovednostech potřebných pro 
získání nové práce – prezentace, sepsání životopisu, včetně vytvoření osobnostně-
pracovního profilu a tvoříme interní burzy práce.   

 
Místo pracovišt ě: Ostrava - Karviná 
Typ pracovního pom ěru:  práce na plný úvazek 
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva 
 
Pracovní nápl ň: 

� Práce s klienty; 
� Evidenční práce, administrativa; 
� Práce v terénu; 
� Vyhledávání nových zaměstnavatelů a komunikace se stávajícími. 

 
Požadujeme: 

� VOŠS/VŠ vzdělání, humanitního nebo sociálního směru;  
� Požadujeme minimálně pět let praxe v oboru; 
� Znalost strukturálních fondů v oblasti sociální a právní oblasti výhodou; 
� Velmi dobré organizační schopnosti; 
� Empatický vztah k lidem; 
� Práce v týmu, komunikativnost, spolehlivost, samostatnost, časová flexibilita; 
� Aktivní znalost práce na PC – Internet, Ms Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint); 
� Řidičsky průkaz skupiny B (aktivní praxe); 
� Znalost anglického jazyka; 
� Kladný vztah a velmi dobrá znalost regionu; 
� Podpora v oblasti organizace akcí a reprezentace na akcí; 
� Podpora v oblasti poskytování nadačních příspěvků. 

Nabízíme: 
� Zajímavou, smysluplnou a tvůrčí práci; 
� Stabilní zázemí fungující organizace; 
� Odpovídající platové ohodnocení; 
� Mobilní telefon; 



 

Lihovarská 10/1199 Identifika ční číslo: 278 32 813 
716 00 Ostrava-Radvanice č. účtu: 2988892 / 0800  
t: 596 262 118 Nadace OKD je zapsaná v nada čním 
e: info@nadaceokd.cz rejst říku u Krajského soudu v Ostrav ě 
www.nadaceokd.cz oddíl N, č. vložky 280 

� 5 týdnu dovolené. 
 
Termín nástupu: 1. 10. 2015 (p řípadně v průběhu září) 
 
V případě zájmu zasílejte strukturovaný životopis, společně s motivačním dopisem do 30. 8.  
2015 na e-mailovou adresu: tym@nadaceokd.cz 
 
Zasláním Vašeho životopisu, dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních dat a jejich 
uchování v personální databázi a to výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání po 
dobu výběrového řízení, nejdéle však jeden rok od jejich zaslání. 
 


