HOSPIC SVATÉHO LAZARA

Výběrové řízení – koordinátor výstavy a aukce pro hospic
Hledáme koordinátora 2. beneﬁční aukce, spojené s předaukční výstavou.
Hledáme:
• někoho, koho baví pracovat s lidmi nejrůznějšího založení, věku a míry zapojení (zkušenost s řízením týmu je podmínkou)
• vyhovuje mu pestrost v činnostech i typech lidí a aktivit, které koordinuje
• umí pracovat samostatně, reagovat na různorodé podněty a určovat priority mezi nimi
• dokáže pracovat s entuziasmem lidí v pestrém týmu
• zvládne pracovat strukturovaně a zachovat klid i při často se měnících požadavcích
• domluví se dobře anglicky
• umí myslet projektově a má povědomí o zacházení s rozpočtem
• někdy něco organizoval: festival, letní školu, beneﬁci, běžecký závod, ochotnický,
soubor, petici, sbírku, pomoc při živelné pohromě nebo domácnost při rodičovské
• má vlastní automobil nebo alespoň řidičský průkaz a je k dispozici v Plzni
Nabízíme:
• práci s týmem, který má zkušenosti z loňské aukce (kurátorky, graﬁčka, ekonomka, PR)
• pestrou činnost s velkou mírou autonomie a napojením na všechny aktivity Hospice
svatého Lazara
• příležitost „být u toho“, když cílem není nic menšího než změnit radikálně způsob,
jakým se v Česku umírá a zachází s umírajícími
• dohodu či smlouvu, uzavřenou na rok (květen 2018 až květen 2019), při spokojenosti
obou stran poté prodlouženou na další období
• velmi zajímavé ﬁnanční ohodnocení
• profesní rozvoj v oblasti práce s lidmi a manažerských dovedností
Jste to vy? Pošlete nám do 25. 5. 2018 mailem:
• strukturovaný životopis (nebo link na svůj proﬁl na LinkedIn)
• motivační dopis
• kontakt na dvě osoby, které o vás mohou poskytnout referenci
na adresu hospic@hsl.cz či volejte na telefon 603 471 603.
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