Pracovní nabídka od NESEHNUTÍ
Nevládní nezisková organizace NESEHNUTÍ (http://nesehnuti.cz) hledá
kolegu či kolegyni do týmu finančního oddělení na pozici:

FINANČNÍ A PROJEKTOVÝ ANALYTIK/ANALYTIČKA
Náplň práce:
•
finanční management projektů, controlling
•
zpracování vyúčtování projektů k průběžným a závěrečným zprávám
•
zodpovědnost za čerpání financí projektů dle podmínek donorů
•
sestavování finančních podkladů pro koordinátory/ky projektů a evidence aktuálního čerpání
•
sestavování podkladů pro monitorovací návštěvy donorů
•
sestavování podkladů pro rozpočet organizace, evidence a řízení cash-flow a archivace projektů
•
úzká týmová spolupráce s účetní, finanční koordinátorkou a koordinátory/kami projektů
•
účast na pracovních poradách organizace, týmových supervizích a plánováních
•
objem práce: 24 h týdně (0,6 úvazek)
Nabízíme:
•
tvůrčí pracovní prostředí, podíl na řízení organizace
•
odpovědnou a důležitou práci v oblasti ochrany životního prostředí a lidských práv
•
zvyšování kvalifikace a možnost zapojení se do dalších aktivit NESEHNUTÍ
•
pružná pracovní doba, dovolená 25 dní za rok
•
hrubá mzda: 14 775,- (0,6 úvazku)
Požadujeme:
•
minimálně středoškolské vzdělání (nejlépe v ekonomickém oboru)
•
pečlivost, zodpovědnost, spolehlivost, systematičnost, zaujetí pro věc a ochotu učit se
•
výborná znalost MS Excel a jeho pokročilých funkcí
•
proaktivní přístup k řešení problémů, schopnost pracovat samostatně i v týmu, komunikativnost
•
dobrá znalost problematiky managementu projektů
•
komunikativní znalost angličtiny
Výhodou:
•
zkušenosti s finančním řízením v rámci neziskového sektoru
•
zkušenosti s finančním managementem grantových projektů
•
znalost účetnictví, znalost úč. SW Pohoda
•
zkušenosti s administrativou mezinárodních projektů, zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek
Místo výkonu práce: Brno
Nástup: ihned nebo dohodou
Pokud máte o nabízenou práci zájem, pošlete nám do 22. 1. 2018 motivační dopis, strukturovaný životopis
a telefonní kontakt na minimálně dvě osoby, které mohou podat reference na Vaši osobu ve vztahu k
pracovní pozici, o kterou se ucházíte. Vše zašlete e-mailem na adresu zamestnani@nesehnuti.cz. Do
předmětu e-mailu prosím uveďte „ANALYTIKA FINANČNÍHO CONTROLLINGU“.
Vybrané zájemce a zájemkyně kontaktujeme s pozvánkou na osobní pohovor, který proběhne v pátek
26. ledna 2018 v kanceláři NESEHNUTÍ.
Zasláním svého životopisu a motivačního dopisu do tohoto výběrového řízení souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů v rámci
procesu výběrového řízení po dobu nezbytně nutnou. Souhlas je možno kdykoliv písemně či e-mailem odvolat.
Údaje budou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

