Budeš mať pod palcom celé Slovensko

Hľadáme koordinátora/koordinátorku siete debatných klubov
Dávaš veci do pohybu? Vieš si získať mladých ľudí? Uvažuješ koncepčne? Potom čítaj ďalej.
Náš cieľ je do 3-5 rokov zdvojnásobiť počet stredoškolských debatných klubov (teraz 35),
čo si vyžaduje stabilizovať súčasnú sieť a úspešne rozbehnúť nové kluby.
Sme občianske združenie, ktoré podporuje kritické myslenie, otvorenosť a občianstvo
mladých ľudí. Väčšinu našich klubov vedú stredoškoláci, pre ktorých organizujeme
niekoľko vzdelávacích podujatí každý rok. Od debatných klubov očakávame, že sa budú
stretávať každý týždeň počas školského roka a pracovať na rozvoji svojich členov.
Tvoje hlavné úlohy
§ Vytvoriť systém podpory siete debatných klubov
§ Osobne navštevovať debatné kluby mimo Bratislavy
§ Poskytovať skupinové aj individuálne konzultácie pre vedúcich debatných klubov
§ Komunikovať so záujemcami o založenie debatného klubu
§ Pripraviť kampaň na oslovenie nových debatérov
Čo u teba hľadáme
§ Výborné komunikačné zručnosti a schopnosť motivovať mladých ľudí
§ Preukázateľný zodpovedný prístup a zmysel pre detail
§ Schopnosť reprezentovať nás pred domácimi aj zahraničnými partnermi
§ Skúsenosť so vzdelávaním a tvorbou metodiky výhodou
§ Ďalšie mimovládne skúsenosti výhodou (riadenie projektov, marketing, kontakty)
Ponúkame zmysluplnú skúsenosť
§ Badateľné výsledky, spoločenský dopad, organizácia s dobrou povesťou
§ Projekt s celoslovenskou pôsobnosťou, spolupráca so zaujímavými partnermi
§ Trvalý pracovný pomer, flexibilný pracovný čas
§ Možnosť predĺženia, vyššej mzdy, vlastných projektov
§ Komunita mladých, charakterných a angažovaných ľudí so zmyslom pre humor
Ako sa prihlásiť
Pošli životopis a motivačný list reflektujúce naše očakávania do 30. júna 2017 na adresu
praca@sda.sk. Vybraných záujemcov pozveme na pohovor. Preferovaný termín nástupu je
1. september 2017.
Pri prihlásení uveďte nasledujúci súhlas: "V súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.
z. v znení neskorších predpisov súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov v
zasielanom životopise Slovenskou debatnou asociáciou (IČO 31801480) v jej databáze za
účelom evidencie záujemcov o zamestnanie a výberu zamestnanca na ponúkanú
pracovnú pozíciu po dobu 6 mesiacov. Svoj súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať."

