
Statek Vlčkovice, o.p.s. vypisuje výběrové řízení na pozici Koordinátor/ka
dobrovolníků

Naše obecně prospěšná společnost vypisuje výběrové řízení na pozici koordinátor
dobrovolníků. Tato pozice je v naší organizaci již od roku 2010 a má své zakotvené místo
v našem systému vedení organizace. V této pracovní pozici je převážná část náplně práce
s lidmi a organizování jejich času na našich akcích, které pořádáme. Pro další informace

nás neváhejte kontaktovat - děkujeme.

Požadujeme:
 věk min. 21 let,
 dobrý zdravotní stav, čistý trestní rejstřík,
 iniciativní a vstřícný přístup k dobrovolníkům, dobré komunikační schopnosti,
 samostatnost, důslednost, schopnost spolupráce v týmu, flexibilita, empatie,
 ochota dále se vzdělávat,
 základy práce na PC.

Výhodou:
 manuální zručnost,
 zkušenost s: dobrovolnictvím, prací v NNO, vedením týmu.

Nabízíme:
 dobrovolnickou pracovní pozici s možností finančního ohodnocení do budoucna 

(dle výsledků grantových žádostí)
 přátelské zázemí v mladé rozvíjející se organizaci
 podporu v osobnostním růstu a vzdělávání v oblasti dobrovolné služby
 možnost vedení praxe v rámci studia – pozice vhodná pro studenty

Předpokládaný nástup: 1. čtvrtletí 2019

Náplň práce:
 organizace dobrovolnických akcí (hlášení dobrovolníků v aplikaci doodle, provozní 

příprava – ubytování, strava, vedení pokladny dobrovolnické akce)
 přímá účast na dobrovolnických víkendech a dalších akcích (cca 1x měsíčně)
 organizace neformálních setkáních pro dobrovolníky (2x ročně)
 organizace firemního dobrovolnictví (cca. 2x ročně)
 spolupráce a vedení skupiny dobrovolníků (90 osob), přijímání nových dobrovolníků

a uzavírání smluv s dobrovolníky
 účast na poradách vedení organizace – možnost ovlivňovat rozvoj dobrovolnické 

služby v organizaci



 propagace dobrovolnické služby (sociální sítě, mailingový program, spolupráce s 
PR organizace, prezentace organizace na oborových akcích)

 tvorba metodik – přímo se účastní tvorby metodik dobrovolnické služby (vnitřní 
směrnice, pravidla)

 kontrola dodržování vnitřních pravidel a metodik ze strany dobrovolníků a řešení 
případných problémů

 administrativa dobrovolné služby (vede statistiku dobrovolnických akcí a agendu k 
akreditaci dobrovolné služby a k pojištění dobrovolníků)

 zodpovídá za zadání a vyhodnocení zpětné vazby pro dobrovolníky (2x ročně)

Místo výkonu práce:
Veškerá administrativní agenda lze zajistit z domova, dobrovolnické akce se ve většině 
případů konají v adrese sídla zřizovatele. Více info na www.statekvlckovice.cz.

Postup pro zájemce:
Prosím, zašlete stručný strukturovaný životopis a co nejvýstižnější motivační dopis 
nejpozději do 31.1. na emailovou adresu pocepicky@statekvlckovice.cz.
Vybraní uchazeči budou pozváni k neformální schůzce s vedením organizace.

Další informace:
Zasláním materiálů o své osobě zájemce souhlasí s uchováním svých osobních údajů po 
dobu výběru nového pracovníka. Poté budou materiály skartovány.
Bližší informace u Jana Počepického (pocepicky@statekvlckovice.cz, +420 604 915 427).


