NEVLÁDNÍ ORGANIZACE NAZEMI HLEDÁ KOLEGU/KOLEGYNI NA POZICI:
KOORDINÁTOR/KA ROZVOJE OBCHODNÍ ČINNOSTI A PODPORY FAIR TRADE
Základní odpovědnosti:
• rozvoj obchodní činnosti za účelem získávání vlastních finančních prostředků (např.
pravidelný telefonický kontakt s českými i zahraničními dodavateli a odběrateli,
nacházení nových obchodních příležitostí, realizace naplánovaných strategií)
• vedení skladového hospodářství a příprava podkladů pro účetní
• finanční řízení obchodu (v součinnosti s ostatními členy týmu)
• propagace obchodní činnosti
• komunikace s dobrovolníky podílejícími se na obchodní činnosti a jejich podpora
• organizačně-technické zajištění obchodní činnosti
• podpora kampaním na propagaci fair trade (např. Fairtradová města, Férová snídaně ve
vašem městě apod.)
• (předpokládaný poměr obchodní činnosti a podpory fair trade je cca 2/3 a 1/3 úvazku)
Vhodný kandidát / vhodná kandidátka:
• má příjemné vystupování a jednání
• je pečlivý/á, tvořivý/á, samostatný/á a velmi dobře organizovaný/á
• má pozitivní přístup a dokáže motivovat ostatní členy týmu
• je zkušeným/ou uživatelem/kou kancelářského softwaru (např. MS excel)
• má koordinační schopnosti
• je ochoten/na učit se novým věcem
• má zájem o témata týkající se fair trade, odpovědné spotřeby a zemí globálního Jihu
• je schopen/na vyššího pracovního nasazení v důležitých obdobích
• zkušenost s obchodní činností výhodou
• hovoří anglicky (alespoň na úrovni komunikace s dodavateli)
Nabízíme:
• prostor pro osobní rozvoj a realizaci
• smysluplnou, zajímavou a pestrou práci
• práci v příjemném kolektivu a zázemí středně velké organizace
• práci na plný úvazek (částečně flexibilní pracovní doba)
• pět týdnů dovolené
Místo výkonu práce: Brno
Nástup: dle dohody, ideálně 11/2014
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V případě zájmu o nabízenou pozici prosím zašlete svůj životopis, krátký motivační dopis a
vypracovaný úkol do 26. října 2014 na adresu tomas.bily@nazemi.cz. Do předmětu zprávy
prosím uveďte „VŘ NaZemi 1/2014“.
V motivačním dopise stručně vysvětlete, proč se považujete za vhodného kandidáta na tuto
pozici, a zdůvodněte svůj zájem pracovat v naší organizaci a na této pozici (max. 1 200 znaků).
Úkol k vypracování pro 1. kolo výběrového řízení:
• na základě dostupných informací si udělejte přehled o způsobu financování činnosti
organizace NaZemi (není potřeba zahrnovat do zpracování úkolu)
• vytvořte návrh své vize v oblasti rozvoje vlastních finančních zdrojů organizace NaZemi,
zvláštní zřetel přitom dejte na oblast obchodních aktivit
• navrhněte hlavní kroky k realizaci vaší představy a zároveň nastiňte první nezbytné kroky
k zahájení této realizace
• úkol prosím zpracujte stručně: textová podoba do max. 1 800 znaků nebo grafický přehled
s textovým doprovodem
Vybraní uchazeči budou pozváni do druhého kola výběrového řízení, které se uskuteční ve
dnech 3.-6. listopadu 2014 v Brně.
Kontaktní osoba: Tomáš Bílý, ředitel NaZemi (tel.: 775 074 030)
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