
 
VEDOUCÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ REMEDIUM 
Máte cit pro vzdělávání pomáhajících profesí?  Zajímáte se o témata  jako jsou krizová 

intervence, dluhová prevence, řízení, supervize a sebezkušenost? 
Máte zkušenosti s vedením malého týmu a řízením programu nebo projektu?  

Umíte se dívat za obzor? 
 

Ano? Čekáme na vás! 
Hledáme kolegyni nebo kolegu, která/který zaujme pozici  

VEDOUCÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ. 
 
Požadujeme: Vzdělání min. VOŠ humanitního směru; 1 rok praxe ve vedoucí/ manažerské pozici; 
doložená trestní bezúhonnost; zkušenosti v oblasti organizace vzdělávání a orientace v problematice 
vzdělávání dospělých. 
Dovednosti: manažerské dovednosti, organizovat, plánovat a vyhodnocovat, vést lidi, udržet profesionální 
úroveň programu, komunikovat v souladu s firemní kulturou, počítačové, administrativní a další technické 
dovednosti, kultivovaný projev, anglický jazyk na dobré komunikativní úrovni (slovem i písmem). 
Schopnosti: pečlivost, poctivost, rozvojové myšlení, rychlé reakce, systematičnost, otevřenost, schopnost 
týmové spolupráce a sebereflexe, časová flexibilita výhodou. 
Výhodou bude, pokud se budete umět orientovat v problematice neziskového sektoru a budete znát 
akreditační systém MPSV. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Náplň práce: vedení realizačního týmu vzdělávacích programů;  metodická podpora a hodnocení 
podřízených; řízení organizace práce vzdělávacích programů; zpracovávání metodiky práce v programu; 
finanční řízení programu; plánování a rozvoj programu; zviditelňování programu; tvorba a řízení 
souvisejících projektů; akreditace vzdělávacích programů; organizace akcí; podílení se na rozvoji, strategii 
a chodu celé organizace. 
_____________________________________________________________________________________ 

Nabízíme: kreativní a rozvojové prostředí dlouhodobě stabilní neziskové organizace; přátelský kolektiv;  
firemní vzdělávání; důraz na firemní hodnoty a etiku práce; práce v malém týmu, 6 týdnů dovolené; 
stravenky; soustavné vedení pracovníka a pravidelné hodnocení pracovního výkonu a pracovních postojů; 
úvazek: 0.8 až 1.0; ve dvouměsíčním období zavádění do pozice 0.6; nástup: březen - duben 2018. 
____________________________________________________________________________________ 

Naši nabídku najdete také na:  http://www.remedium.cz/zobrazit_novinku.php?id=363 případně na 
jobs.cz a práce.cz. 
 
K reakci na inzerát přiložte motivační dopis v rozsahu min. 1 normostrany, ve kterém detailně 
doložíte Vaší motivaci k nástupu do pracovní pozice, míru naplnění uvedených požadavků a míru 
zkušeností s obdobnou prací + strukturovaný pracovní životopis.  
Oba dokumenty zašlete co nejdříve na adresu zuzana.radova@remedium.cz 
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