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Waldorfská iniciativa Liberec, z.s. hledá kolegu/kolegyni na pozici 

 administrativní pracovník/pracovnice 

Podmínky pracovního poměru: 

 částečný úvazek dle dohody a typu smlouvy (DPČ, OSVČ, HPP) 

 smlouva na dobu určitou do 30. 6. 2020 

 nástup 26. 8. 2019 

Náplň práce: 

 administrativní a organizační práce zajišťující činnost spolku  
o příprava a zpracování podkladů a formálních dokumentů 
o  zpracování zápisů z jednání výkonné rady 
o evidence a archivace dokumentů 
o evidence členských příspěvků 

 vedení personální a mzdové agendy spolku 

 organizace a koordinace volnočasových aktivit (zajištění chodu kroužků, evidence docházkového 

systému, objednávky materiálu, příprava dokumentace k vyúčtování) 

 zajištění podkladů pro účetnictví 

 vedení pokladny 

 vystavování a evidence faktur, komunikace se zainteresovanými stranami (dodavatelé, ZŠK) 

 agenda GDPR 

 správa interních databází, dokumentů, sociálních sítí a webu organizace 

 komunikace s rodiči a členy spolku 
 vyhledávání dotačních programů, příprava projektů, jejich následná administrativa, případně 

koordinace 

 další aktivity dle konkrétních projektů 

Požadujeme: 

 zkušenosti v dané oblasti 

 zodpovědnost, samostatnost, aktivní přístup, komunikativnost 

 dobrá znalost MS Office (zejména Excel) 

 řidičský průkaz skupiny B 

Výhodou: 

 Znalost účetnictví  

 Německý nebo anglický jazyk na komunikativní úrovni 
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Nabízíme: 

 Práci v týmu motivovaných rodičů a pedagogů  

 Možnost zapojení se do aktivit waldorfských tříd 

 Možnost růstu v oblasti waldorfského vzdělávání 

 Pružnou pracovní dobu 

 Možnost práce z domova 

Přihláška do výběrového řízení: 

Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte do 15. 8. 2019 na tento kontakt: 

Martina Kořínková  martina.korinkova@waldorfsktridyliberec.cz nebo info@waldorfsketridyliberec.cz 
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