
 
 

Hledáme vhodné uchazeče na pozici 

EKONOMICKÝ ŘEDITEL 
Armáda spásy byla založena roku 1865 a v současné době tato křesťanská organizace působí ve více než 

130 zemích světa. V Československu zahájila svou činnost roku 1919 a dnes jako nezisková organizace 

udává v České republice trendy v péči o lidi bez přístřeší a další ohrožené skupiny. Působí v Praze, Brně, 

Ostravě, Havířově, Karlových Varech a dalších velkých městech především v Moravskoslezském kraji.  

Armáda spásy poskytuje sociální služby na odborné úrovni založené na křesťanských principech. Cílovou 

skupinou jsou lidé všech věkových kategorií, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, ale také ti, kteří hledají 

jakoukoliv duchovní pomoc či oporu. Armáda spásy provozuje sociální zařízení a komunitní centra, jejichž 

služeb každý den využívá přes tisíc znevýhodněných osob. 

Aktuálně obsazujeme klíčovou pozici, která bude mít odpovědnost za celkové finanční řízení Armády 

spásy v České republice a na Slovensku ve všech jejích subjektech. Vhodný kandidát má respekt 

k etickému kodexu a křesťanskému zaměření a poslání Armády spásy (AS) a vykonává veškeré 

pracovní činnosti podle svých nejlepších schopností a znalostí za dodržování vnitřních předpisů 

organizace. Dále udržuje dobré vztahy se všemi zaměstnanci Armády spásy, uživateli a dalšími 

spolupracovníky a buduje dobré jméno organizace. Zaujala vás tato role? Pak čtěte dál! 

Co vám zaměstnavatel nabízí? 

● jedinečnou možnost podílet se na vedení české a slovenské části prestižní celosvětově 

působící křesťanské organizace 

● stabilitu, jistotu a příjemné prostředí 

● flexibilní pracovní dobu (pevná doba 9:00-13:00) 

● smlouvu na dobu neurčitou 

● možnost jezdit na zahraniční služební cesty 

● moderní kanceláře u metra Hůrka 

● osobní rozvoj a vzdělávání 

● balíček benefitů: 5 týdnů dovolené, stravenky, telefon a notebook 

Co vás na této pozici čeká? 

Odpovědnost za celkové finanční řízení Armády spásy v České republice a na Slovensku ve všech 

jejích subjektech 

● Finanční plánování a dohled na celkové finanční dispozice a operace Armády spásy v ČR a na 

Slovensku 

● Analýza finančních silných a slabých stránek a návrh nápravných opatření pro všechny 

subjekty AS 

● Spolupodílení se na vytváření vnitřních pravidel finančního řízení organizace 

● Výkon funkce finančního správce, např. správa účetních divizí, povinné výkazy 

● Sledování finančních toků a likvidity jednotlivých subjektů AS 

● Tvorba a vývoj nových zdrojů financování 



 
 

● Dohled nad otázkami daní a auditů u všech subjektů AS 

● Poskytování strategického finančního poradenství pro národního velitele, ředitele 

spolku a ředitele církve 

● Poskytování metodického vedení ekonomickému náměstkovi ředitele spolku 

● Příprava finančních zpráv a analytických výstupů pro dozorčí radu 

 

Odpovědnost za proces zřízení, přeměny a optimalizace subjektů Armády spásy v České republice 

a na Slovensku. 

● Poskytování ekonomicko-poradenské a manažerské podpory národnímu veliteli 

● Jednání s právníky, auditory a daňovými poradci jménem národního velitele 

● Příprava podkladů pro národního velitele v případě všech důležitých změn a kroků 

v uvedeném transformačním procesu 

Jste ideální uchazeč/ka, pokud: 

● máte praxi na pozici finančního manažera nebo obdobné 

● je vaše vzdělání ekonomického zaměření (Mgr./Ing. nebo ekvivalent výhodou) 

● se domluvíte anglicky alespoň na mírně pokročilé úrovni 

● máte dobré vůdčí a organizační dovednosti 

● jste trpělivý/á, zvládáte velmi dobře komunikovat a umíte řešit problémy 

● znáte metody řízení rizik a metody analýzy dat 

● výborně ovládáte MS Office 

● máte zkušenosti s prací ve finančním softwaru 

● máte znalost korporátního finančního práva 

● máte analytické myšlení 

● znalost právních a účetních specifik NNO velkou výhodou 

 

 

Místo výkonu:   Praha 

Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek 

Požadované vzdělání:  Bakalářské (ekonomické zaměření) 

Typ smluvního vztahu:  Pracovní smlouva 

Mzda:    55 000 Kč / měsíc 

Benefity:   5 týdnů dovolené, stravenky, telefon a notebook 

Požadovaný jazyk:  angličtina (mírně pokročilá úroveň) 

 

 

 

Zaujala vás tato pozice nebo víte o někom, kdo by se na ni hodil? 

Pošlete nám životopis a motivační dopis na kontakty uvedené níže! 
 

 

Kontaktní osoba: Lenka Fialová, lenka.fialova@armadaspasy.cz 

mailto:lenka.fialova@armadaspasy.cz

