
Oblastní ředitelství Armády spásy v České republice, z.s.
pro oblast Čechy

Tusarova 60, 170 00 Praha 7

vypisuje výběrové řízení na pozici 

Oblastní ekonom/ka a Grantový pracovník/ce

Rádi Vám nabídneme:

- smysluplnou práci v křesťanské organizaci, přátelské zázemí 
- část práce možná z domova
- nástupní mzda plný úvazek 45.000 – 50.000 (dle zkušeností) + další benefity

další zaměstnanecké výhody: 

- možnost dalšího vzdělávání
- 25 dnů dovolené,
- stravenky, příspěvek na cestovné do zaměstnání (pro mimopražské pracovníky), 

příspěvek na penzijní připojištění (po prvním odpracovaném roce), služební NTB, služební
telefon, …

Na pracovní pozici vás čeká:

- aktivní vyhledávání dotačních titulů pro financování sociálních služeb
- vytváření podkladů pro řízení oblasti Čechy po ekonomické, rozpočtové a dotační stránce
- monitoring ekonomických požadavků donátorů (uzávěrky, zprávy…)
- kompletace ekonomických podkladů pro dotační řízení v jednotlivých krajích 
- kontrola plnění ekonomických podmínek dotačních smluv 
- koordinace zpracování průběžného a závěrečného vyúčtování poskytnutých dotací 
- navrhování  optimalizace  čerpání  rozpočtů  a  přípravě  žádostí  o  změny  rozpočtů

v jednotlivých krajích 
- Pravidelná kontrola čerpání zdrojů dle schválených rozpočtů organizačních jednotek 

Co byste měli mít:

- VŠ, VOŠ
- znalost legislativy (zákon o účetnictví 563/1991 Sb. v platném znění 262/2006 Sb. Zákoník

práce) a dalších předpisů zaměřených na ekonomickou oblast
- vysokou míru organizovanosti, pečlivosti a samostatnosti 
- Znalost problematiky financování a účtování sociálních služeb velkou výhodou

Dále hledáme člověka:

- aktivního, pozitivně laděného s vysokou osobní zodpovědností, organizačně schopného,
se schopností sebereflexe a nadhledu

- s chutí podílet se na rozvoji sociální práce s lidmi na okraji společnosti



- pracujícího týmově a komunikujícího otevřeně
- respektujícího křesťanské zásady Armády spásy

Místo výkonu práce: Oblastní ředitelství Armády spásy, Tusarova 60, Praha 7

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody

Pokud vás nabídka oslovila, zašlete, prosíme:

1. motivační dopis, v němž popíšete, proč se chcete stát oblastním ekonomem/kou v Armádě
spásy, jaké jsou vaše předchozí zkušenosti a co chcete nabídnout

2. strukturovaný životopis
3. případně další dokumenty dle vašeho zvážení.

Kompletní materiály, prosíme, zašlete nejpozději do 13.6 na lenka.sadilova@armadaspasy.cz

Výběrové řízení je vícestupňové, v prvním kole budou posouzeny vaše zaslané materiály. Vybraní 
uchazeči budou telefonicky kontaktovaní a následně pozváni do dalšího kola výběrového řízení.

Zasláním materiálů souhlasí uchazeč se zpracováním osobních údajů po dobu konání výběrového 
řízení. Po ukončení jsou materiály skartovány. 
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