ARPOK, o.p.s. je vzdělávací organizace, která se od roku 2004 věnuje globálnímu rozvojovému
vzdělávání a výuce o aktuálních tématech dnešního světa (např. odpovědná spotřeba, stereotypy a
předsudky, migrace, chudoba, klimatické změny).

Naší vizí je Podílet se na udržitelném rozvoji světa a na vytváření společnosti, která je Aktivní,
Respektující a Otevřená, vnímá Propojenost a Komplexnost světa a přijímá svůj díl odpovědnosti.

A (Aktivita) R (Respekt) P (Propojenost) O (Otevřenost) K (Komplexnost)

Hledáme ředitelku/ředitele neziskové organizace ARPOK, o.p.s.
Místo výkonu práce: Olomouc
Očekávaný nástup do práce: ihned/dohodou
Nabízená nástupní mzda: 30 000 Kč

Co bude Vaší náplní práce? / Co vás čeká?
●
●
●
●
●
●
●
●
●

projektová činnost (plánování, organizace a řízení projektového týmu) v oblasti globálního
rozvojového vzdělávání, řízení nových projektů a koordinace stávajících/souběžných projektů
sledování vývoje globálního rozvojového vzdělávání v ČR
fundraising – převážně grantové žádosti
odpovědnost za rozpočet organizace
odpovědnost za stabilitu a rozvoj organizace
vedení malého týmu (5 osob)
rozvíjení vztahů s klíčovými aktéry v oblasti globálního rozvojového vzdělávání
komunikace s učiteli, lektorská činnost
komunikace se správní a dozorčí radou o.p.s.

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít?
●
●
●
●
●
●
●

SŠ/VŠ vzdělání, ideálně pedagogického směru
zkušenost s vedením týmu
výbornou komunikativní znalost anglického jazyka
souznění s vizí organizace
týmového ducha
velmi dobré organizační a komunikační dovednosti
základní znalosti finančního řízení a velmi dobrou znalost práce na PC (Word, Excel,
PowerPoint, Outlook),

Výhodou bude, pokud budete umět/mít (není podmínkou)
●
●
●
●
●

praxi ve vzdělávání
zkušenost s dotačním řízením a projektovým managementem
zkušenosti s PR prací (tiskové zprávy, Facebook, web)
řidičský průkaz sk. B
zkušenosti s GRV (globální rozvojové vzdělávání)

Co nabízíme?
●
●
●
●
●
●
●

jedinečnou možnost řídit prosperující českou neziskovou organizaci, která je jedním
z hlavních aktérů na poli globálního rozvojového vzdělávání v ČR
práci, která má smysl
možnost přímo ovlivňovat směřování organizace
možnost seberealizace
pružnou pracovní dobu
přátelský kolektiv
5 týdnů dovolené

Typ pracovního poměru: práce na plný úvazek
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva

Zájemci zašlete do 21. 6. 2019 životopis a motivační dopis na lenka.pankova@arpok.cz,vybrané
uchazeče pozveme k pohovoru.
První kontakt je možný pouze emailem.
--------Informace o postavení ředitele v o.p.s.
Povinnosti ředitele o.p.s. definuje zejména zákon 248/1995 Sb. O obecně prospěšných společnostech v
aktuálním znění.

Ředitel o.p.s. dle zákona 248/1995 Sb.
§ 9a
Ředitel
(1) Ředitel je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, jenž řídí činnost obecně prospěšné společnosti
a jedná jejím jménem. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada.
(2) Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům; pro
posuzování bezúhonnosti platí obdobně § 10 odst. 3.
(3) Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn se zúčastnit jednání správní rady
a dozorčí rady s hlasem poradním.
(4) Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru. Pro výkon funkce ředitele platí obdobně § 10 odst. 5.
(5) Úkony týkající se vztahu ředitele k obecně prospěšné společnosti činí správní rada.
Další informace např. na: https://denikneziskovky.cz/reditel-o-p-s-a-jeho-vztah-k-organizaci-jak-to-vidi-zakon/

