PRACOVNÍ INZERÁT

Zajímají Vás inovace ve vzdělávání?
Vidíte potenciál v „nevytěžených“ datech v oblasti vzdělávání?
Chcete zlepšit kvalitu vzdělávání pomáhajících profesí?
Rádi spolupracujete se zahraničními partnery?

PAK HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!
Do oddělení kvality, rozvoje a zahraniční spolupráce hledáme kolegu či kolegyni na pozici

Pracovník/pracovnice pro kvalitu
a zahraniční spolupráci
Náplň práce:
•
•
•
•

Zpracování a analýza dat
Vizualizace dat a podávání reportů
Podpora při psaní projektů
Komunikace a spolupráce se zahraničními partnery

Požadujeme:
•
•
•
•
•
•

Vysokoškolské vzdělání min. na úrovni bakalářského stupně
Růstové nastavení mysli
Schopnost práce s daty, analytické myšlení
Vizualizace dat a reporting
Znalost MS Office (mírně pokročilá)
Znalost anglického jazyka (min. odpovídající úrovni B2)

•
•
•

Orientace v problematice vzdělávání a kvality výhodou
Orientace v sociální oblasti výhodou
Nástup od 1. 9. 2022

Nabízíme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Úvazek 0,5 s možností rozšíření dle výkonu
Zajímavou a různorodou práci na rozvoji unikátního vzdělávání
Působení v motivovaném a přátelském týmu
Práci v organizaci s dobrým jménem a silným zázemím
Možnost dalšího profesního a osobnostního rozvoje
Flexibilní pracovní dobu
Odpovídající platové ohodnocení
Pracoviště v centru Olomouce
Příspěvek zaměstnavatele na obědy a penzijní připojištění
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Pokud Vás naše nabídka zaujala, využijte níže uvedeného kontaktu a zašlete nám prostřednictvím
elektronické pošty žádost o zařazení do výběrového řízení s přiloženým strukturovaným životopisem a
motivačním dopisem.
Žádosti zasílejte do 12. května 2022 na skola@caritas-vos.cz.
V případě, že postoupíte na základě zaslaných materiálů do užšího výběru, pozveme Vás k výběrovému řízení,
které proběhne v pátek 20. května 2022.
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