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Koordinátor/ka adráků
Leží Vám na srdci humanitární a dobrovolné aktivity členů CASD? Důvěrně znáte prostředí
církve? Víte kdo je to „adrák“? Nebojíte se cestovat a veřejně vystupovat? Dokážete motivovat
druhé? Máte organizační talent a dokážete připravit článek pro církevní časopis? Jste zralou
osobností a umíte rozvážně komunikovat s lidmi uvnitř i vně církve? Pak potřebujeme právě Vás.
Uplatněte své odborné dovednosti v humanitární organizaci ADRA na pozici Koordinátor/ka
„adráků“. Stanete se tak součástí služby církve lidem v nouzi a Pánu Ježíši Kristu, dle jeho
slova: „Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně
jste učinili.“ (Mt 25, 40).
Co u nás budete dělat?
• Koordinovat aktivity „adráků“ a dobrovolníků na území ČR
• Navštěvovat sbory CASD, kazatelská a diakonská shromáždění
• Prezentovat aktivity ADRA na setkáních mládeže, dětí, seniorů, na Biblických týdnech apod.
• Přispívat do církevních médií (Advent, Za obzorem, www)
• Budovat vztahy se všemi spolupracovníky uvnitř i vně církve
• Reprezentovat organizaci ADRA v relevantních platformách
Co se Vám bude hodit?
• Znalost prostředí církve a činnosti „adráků“
• Komunikační, prezentační, motivační a argumentační schopnosti
• Samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost
• Schopnost vysokého pracovního nasazení
• Základní znalost práce na PC a komunikačních IT technologií
• Orientace v problematice humanitární pomoci a rozvojové spolupráce
A co Vám to přinese?
• Zázemí jedné z největších humanitárních organizací v ČR
• Spolupráci s „adráky“, kazateli a veřejnými subjekty, které se podílejí na pomoci lidem
v nouzi
• Profesní rozvoj, účast na trénincích a školeních
• Zaměstnanecké benefity (flexibilní pracovní dobu, stravenky, příspěvek na penzijní
spoření, 25 dní dovolené, a další)
• 24 000 Kč měsíčně po zkušební době
Předpokládaný nástup: 1. 5. 2019
Své strukturované životopisy a motivační dopisy zasílejte do 15. dubna 2019 na
email kamil.kreutziger@adra.cz. A nezapomeňte prosím na motivační dopisy. Zajímáte nás.

