Kancelář ústředí
11. 1. 2019

Kancelář ústředí hledá
koordinátora/koordinátorku
projektu Skauting pro školy
Do programového týmu Kanceláře ústředí hledáme nového parťáka/parťačku.
Jeho/jejím úkolem bude koordinovat projekt Skauting pro školy, ve kterém
vznikají kvalitně metodicky připravené programy určené pro školy i skautské
oddíly coby podpora práce se skautskou stezkou. Pokud ti tedy dává smysl,
že se skautské know-how a způsob učení mladých lidí dostane do škol a že
pomůžeme oddílům dobře pracovat se stezkou, jistě bys měl/a číst dál.
Co od tebe potřebujeme:
Dobrou znalost skautského prostředí a podstaty skautské výchovy. Výhodou bude,
pokud se dokážeš na programovou podporu dívat s nadhledem a celostátní
perspektivou.
Metodické myšlení od výchovného cíle k prostředkům a zájem
o zkušenostně-reflektivní učení (zážitková pedagogika)
Dobré komunikační schopnosti v psané i mluvené formě
Zkušenost s řízením projektů - koncepční uvažování, organizace a řízení
dílčích procesů
Výhodou je zkušenost s evropskými projekty

Co od tebe očekáváme:
Ochotu učit se novým věcem.
Samostatnost, spolehlivost a pečlivost
Radost z týmové spolupráce
Časová flexibilita kvůli pro spolupráci s dobrovolníky
Dobrá znalost práce s PC (MS Office, Google dokumenty)

Forma spolupráce: pracovní smlouva v rozsahu úvazku 0,6
Nástup: březen 2019
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A co u nás můžeš najít:
Příležitost stát u vzniku kvalitní programové podpory skautské stezky
s přesahem do škol
Do budoucna podíl na dalších projektech z oblasti skautského programu
Možnost znalostního růstu v oblasti řízení projektů, řízení lidí a v oblasti
skautského programu

Máš-li chuť se k nám přidat a pomáhat kvalitě skautských oddílů
skrze funkční a potřebnou podporu, pošli svůj životopis a motivační
dopis. Před pozváním k osobnímu setkání tě poprosíme ještě o
zpracování úkolu, včas ti o tom dáme vědět.
Těšíme se na tebe! Piš a posílej potřebné na adresu kancelar@skaut.cz
do 31. ledna 2019.

Osobní údaje budou zpracovány v rámci agendy výběrových
řízení a po uzavření pozice budou údaje smazány.
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