hľadá projektového koordinátora / projektovú koordinátorku
Máš chuť pracovať na rozvíjaní najstaršej mimovládnej harm reduction organizácie na Slovensku?
Chceš stáť pri zrode inovácií a zároveň pomáhať udržiavať aktivity, ktoré efektívne pomáhajú
druhým? Nezľakneš sa 100-stranovej príručky k projektu a zároveň si vieš vypočuť návrhy kolegýň z
terénu a pracovať s nimi pri koordinácii projektu?
Do nášho tímu hľadáme zodpovedného a kreatívneho človeka, ktorý bude mať na starosti
koordináciu projektov zameraných na pomoc predovšetkým ľuďom, ktorí injekčne užívajú
drogy alebo pracujú v sexbiznise.
Čo bude tvojou náplňou práce?
• vyhľadávanie nových fundraisingových príležitostí
• vymýšľanie nových projektov v spolupráci s tímom OZ Odyseus
• písanie a administrácia projektových žiadostí
• koordinácia menších aj väčších projektov1 (koordinácia aktivít v spolupráci s tímom,
komunikácia s donorom, plánovanie čerpania finančných prostriedkov projektu v spolupráci
s finančnou manažérkou)
• podpora a spolupráca pri prezentácií projektových výsledkov a činnosti združenia
• spolupráca na rozvoji organizácie, účasť na pracovných stretnutiach vedenia
• budovanie vzťahov so spolupracujúcimi organizáciami
Od našej novej kolegyne/nového kolegu budeme očakávať, že:
• sú mu/jej blízke hodnoty a poslanie združenia
• nebojí sa projektovej logiky a čo o projektoch nevie, to si doštuduje
• vie efektívne používať kalendár a organizovať si svoj pracovný čas a pracovné úlohy
• má zmysel pre detail, uvedomuje si zmysel administratívy, a preto sa jej neváha venovať
pravidelne
• to, čo mu/jej chýba k stopercentnej angličtine kompenzuje odhodlaním (...a v núdzi aj
slovníkom)
• síce nebude pracovať priamo v teréne, bude mať chuť našej práci s cieľovými skupinami
rozumieť
• nové vhľady, osobný rozvoj aj riešenia konfliktov hľadá v otvorenej komunikácii
Čo ponúkame
• prácu v organizácii s dlhodobými skúsenosťami a oceneniami, know-how zo zahraničia a
prepojením na medzinárodné siete
• aktívnu podporu vzdelávania a sebarozvoja: k dispozícii máme bohatú knižnicu a
umožňujeme účasť na školeniach a výcvikoch na Slovensku i v zahraničí
• flexibilný pracovný čas
• možnosť ovplyvňovať chod organizácie a byť súčasťou vedenia
• home office
• priateľskú pracovnú atmosféru a tímové správanie v mladom kolektíve
• prácu na dohodu alebo živnosť

1

Jedným z aktuálnych projektov je aktuálne podporený v rámci ESF a EFSR. Očakávame, že skúsený/á projektový/á
koordinátor/ka, resp. koordinátor/ka po zaučení bude mať na starosti implementáciu aj tohto projektu.

Miesto práce: Bratislava
Ponúkaný plat: dohodou (v závislosti od dohodnutého úväzku)
Termín nástupu: asap
Ak máš o prácu v OZ Odyseus záujem, pošli nám, prosím, svoj životopis a motivačný list, kde
uvedieš, prečo chceš práve u nás a na danej pozícii pracovať. Odporúčame spomenúť aj tvoje
predchádzajúce skúsenosti, ktoré u nás môžeš zúročiť. Všetko nám pošli e-mailom na
zilinska@ozodyseus.sk.
Telefonicky budeme kontaktovať iba tých uchádzačov a uchádzačky, ktorí/é spĺňajú uvedené
požiadavky v našej ponuke.
OZ Odyseus
Haanova 10
852 23 Bratislava
www.odyseus.org
Kontaktná osoba: Miroslava Žilinská E-mail: zilinska@ozodyseus.sk
Telefón: +421 2 52 49 43 44 , +421 903 786 708
Občianske združenie Odyseus je jednou z najstarších organizácií na Slovensku poskytujúcich
terénnu sociálnu prácu. Od roku 1997 poskytuje nízkoprahové služby s pomocou profesionálneho
tímu sociálnych pracovníkov a pracovníčok. Ide prevažne o servisné služby ľuďom užívajúcim
drogy a osobám ponúkajúcim sexuálne služby na ulici. V roku 2013 získalo združenie dve ocenenia
– Cenu Nadácie Orange a medzinárodnú Cenu Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu. V roku 2015
Inštitút finančnej politiky ohodnotil program výmeny injekčných striekačiek OZ Odyseus ako
vysoko nákladovo efektívny, keď zistil, že každé vložené euro vygeneruje prínosy v hodnote takmer
troch
eur.
Viac
informácií
nájdete
na
www.odyseus.org,
www.drogy.org,
www.facebook.com/Oz.Odyseus.

