Poď si skúsiť prácu koordinátora v Trnavskej klubovni
Ak dokážeš zaujať mladých ľudí, si z kategórie "prirodzený networker", čo rád mení veci k
lepšiemu, určite sa ozvi. Pilotná mestská klubovňa hľadá šikovného človeka do tímu,
minimálne na 2 hodiny týždenne. Pracovný čas si môžeš nastaviť flexibilne.
O vytvorení poobedných klubovní, kde budú môcť tínedžeri zmysluplne tráviť čas po vyučovaní,
sme v Trnave snívali dlho. Na začiatku tohto roka sa nám podarilo spolu s **Centrom voľného
času prvý takýto priestor založiť v kulturáku v Modranke**. Skvelá správa je, že klubovňa má
už prvých tínedžerov rôzneho veku, ktorí sem chodia a podarilo sa nám spoločne s nimi v
prvých týždňoch rozbehnúť prvé aktivity, zariadiť *kuchynku, chill-out zónu a vybaviť poličky
rôznymi spoločenskými hrami a knihami.
Je ale čas posunúť sa ďalej a radi by sme odovzdali chod klubovne do nadšených a dobrých
rúk. Si to Ty, čo by si chcel/a vyskúšať formovať prvú klubovňu pod patronátom mesta? :)
Čakáme Tvoj životopis a motivačný list na adrese: klubovna@trnava.sk **do 18. mája 2022.
Na základe podkladov vyberieme najvhodnejších uchádzačov, s ktorými sa dohodneme na
ďalšom postupe.
**Príbeh projektu klubovní * si môžeš prečítať na predošlom linku. Teba však asi v tejto chvíli
najviac zaujíma pracovná pozícia, výhody, požiadavky a plat, tak poďme na to :)

Všetko o pracovnej pozícii
Zamestnávateľ: Centrum voľného času
Miesto práce: Modranka, Trnava
Druh pracovného pomeru: Dohoda o pracovnej činnosti alebo Skrátený pracovný úväzok
Termín nástupu: dohodou
Mzdové podmienky (brutto): 6 €/hodina (Dohoda o pracovnej činnosti), alebo 500 EUR/mesiac
(Skrátený pracovný úväzok)
Náplň práce
●
●
●
●
●
●
●

koordinácia programu komunitnej klubovne,
koordinácia dobrovoľníkov,
manažment schválených projektov,
pomoc pri príprave nových projektov,
mapovanie potrieb komunity,
minimálne 1x mesačne spoločné stretnutie so všetkými dobrovoľníkmi,
podpora podujatí cez občianske iniciatívy.

Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
Ostatné znalosti
Microsoft Office
Počet rokov praxe
Prax pri práci s mládežou vítaná
Osobnostné predpoklady a zručnosti
• prehľad a záujem o veci verejné,
• silný vzťah k mestu Trnava,
• výborné komunikačné a prezentačné zručnosti,
• prirodzený networker,
• koncepčné a analytické myslenie,
• organizačné a riadiace schopnosti,
• schopnosť riadiť niekoľko paralelných projektov v jednom čase,
• schopnosť motivovať ľudí, aby sa pridali, spojili a podporili dobrú vec,
• schopnosť efektívnej spolupráce tak, aby viedla k výsledku.

Veľkou výhodou budú skúsenosti:
• s organizáciou menších podujatí,
• s prácou s mládežou,
• s verejným vystupovaním,
• s prácou v neziskovom sektore.

Vítané požiadavky
●
●
●

záujem o rozvoj komunity,
základné skúsenosti s projektovým manažmentom,
výborné komunikačné a prezentačné zručnosti,

●
●
●
●

proaktívna a zákaznícky orientovaná osobnosť,
chuť meniť a zlepšovať,
silná osobná integrita a etické správanie,
iniciatívnosť.

Výhody pracovného miesta
●
●
●
●
●
●

možnosť absolvovať zahraničné stáže,
možnosť získať široké skúsenosti v oblasti projektového manažmentu, fundraisingu,
možnosť byť pri pilotnom projekte v Trnave a byť súčasťou komunitného rozvoja cez deti
a mládež v Modranke,
možnosť práce z domu (keď budú časové sloty dobrovoľníkov pod 18 rokov, tak fyzická
účasť povinná),
variabilný pracovný čas (ochota pracovať minimálne 2 hodiny týždenne),
možnosť používať zdarma zdieľané bicykle a ďalšie benefity.

Tvoje pracovné miesto si môžeš vytvoriť v útulnej chill-out zóne v klubovni.

Aktivity klubovne môžeš koordinovať aj z tejto hernej časti spojenej s kuchynkou.

