
Rozvojová organizace přijme výkonného ředitele  

Rozvojová organizace SVĚTLO PRO SVĚT – Light for the World, o. s. přijme zkušeného manažera/manažerku na 

pozici výkonného ředitele/výkonné ředitelky. Hlavní zodpovědností je strategické a finanční řízení organizace a s tím 

související jednání se zástupci partnerských organizací v ČR i v zahraničí, dohled nad programovou prací a 

fundraisingovými aktivitami organizace. Mezi úkoly výkonného ředitele dále patří reprezentace organizace a jejích 

aktivit a pravidelné monitorovací cesty na projekty v cílových zemích. 

 

Místo výkonu práce - Praha 

 

Náplň práce: 

- Finanční řízení organizace 

- Tvorba strategie organizace  

- Řízení programové práce, monitorovací cesty na projekty v Etiopii, Rwandě a Burkině Faso 

- Dohled nad fundraisingovými aktivitami organizace, vyhledávání nových zdrojů financování (institucionální, 

firemní fundraising, major donors) 

- Komunikace s partnery v rámci konfederace a s dalšími partnerskými organizacemi v ČR i v zahraničí 

- Účast na zahraničních jednáních s partnery v rámci konfederace Light for the World 

- Komunikace s představenstvem organizace, příprava reportů s průběžnými výsledky organizace 

- Komunikace s dodavateli 

- PR, vnější reprezentace organizace a její práce (média, konference, přednášky, osvětová činnost, apod.) 

- Řízení lidských zdrojů 

 

Požadujeme:  

-  SŠ/VŠ vzdělání 

-  Angličtina slovem i písmem na výborné úrovni podmínkou, další světové jazyky vítány (zejména 

francouzština, němčina) 

-  Velmi dobré manažerské dovednosti, zkušenosti s vedením týmu  

-  Systematičnost, preciznost, strategické myšlení 

 - Schopnost tvořit, plánovat a reportovat aktivity, včetně rozpočtu 

-  Orientaci v oblasti rozvojové spolupráce a projektového řízení 

-   Znalost fungování EU nebo praxe s projekty financovanými ze zdrojů EU výhodou 

-   Velmi dobré komunikační a prezentační schopnosti, zkušenost s veřejným a mediálním vystupováním 

-   Pokročilá znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook) 

-   ŘP sk. B 

 

Nabízíme: 

- Tvořivou práci ve zkušeném týmu 

- Zázemí evropské neziskové organizace s nadnárodní působností 

- Prostor pro osobní rozvoj, kreativitu a samostatné rozhodování 

-  Zaměstnání na HPP, smlouva na dobu neurčitou 

- Časté zahraniční cesty 

- Platové ohodnocení odpovídající neziskové organizaci 

- Nástup dohodou 2013 

- Benefity: stravenky, služební telefon, služební notebook 

 
Do prvního kola pohovorů budou kandidáti vybráni na základě zaslaného CV a motivačního dopisu (max. 1 A4). 
Kandidatury bez motivačního dopisu nebudou brány v úvahu. Přihlášky do výběrového řízení je možno posílat do 
14.3. na adresu sochorova@svetloprosvet.cz . 
 
SVĚTLO PRO SVĚT – Light for the World, o. s. je nevládní organizací, která se zaměřuje na prevenci a léčbu 

slepoty a na systémovou podporu osob s postižením v ozvojových zemích. Sdružení je součástí mezinárodní sítě 

organizací LIGHT FOR THE WORLD, která v oblasti pomoci nevidomým úspěšně funguje již od roku 1988. 
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