
        
                                       Občianske združenie

                                        Pangaea 

sídlo/kancelária/pošta: Salaš Ostrolúckych 3, Nová Bošáca 913 08, tel.: 0915 767 762,
e-mail: katarina.tuharska@gmail.com, web: ozpangaea.wordpress.com

Občianske združenie Pangaea hľadá manažéra/manažérku projektu SGP GEF Návrat k tradičnému a 
trvaloudržateľnému hospodáreniu v ovocných sadoch ako prostriedok zachovania biodiverzity v Bošáckej 
doline.

Náplň práce: 
- manažment a zabezpečenie vykonávania jednotlivých aktivít projektu
- kontrola dodržiavania plánu úloh a dodržiavania termínov plnenia projektových aktivít
- spracovanie správ projektu pre GEF komisiu
- zvolávanie a vedenie pracovných a koordinačných stretnutí s projektovým tímom
- komunikácia s GEF komisiou
- komunikácia s kľúčovými inštitúciami, orgánmi a organizáciami štátnej správy a pod.
- vyžadovanie podkladov a evidencie realizácie aktivít do správ o projekte 
- spracovávanie záznamov z pracovných stretnutí 
- príprava zmlúv, výberových konaní na dodávateľov tovarov a služieb
- zabezpečenie vytvorenia webstránky projektu a jej pravidelnej aktualizácie
- zabezpečenie aktuálnych informácií o priebehu aktivít projektu na webstránke OZ Pangaea, ako aj  

na sociálnej sieti Facebook
- tvorba informačných materiálov (brožúry, letáky a pod.)
- zabezpečenie nákupu produktov a preberanie prác od dodávateľov a externých spolupracovníkov, 

kontrola prác, vrátane kontroly realizácie v teréne
- spolupráca na vybraných odborných ako aj pracovných aktivitách projektu 

Miesto zamestnania: Nová Bošáca

Požiadavky:
- vzdelanie  prírodovedného  zamerania  nie  je  podmienkou  –  avšak  nutné  základné  znalosti  

v problematike ochrany prírody
- práca s PC – Microsoft Office
- zručnosti pri písaní článkov a propagačných materiálov
- zodpovednosť, flexibilita, schopnosť samostatnej práce, komunikatívnosť
- trpezlivosť, precíznosť

Výhody uchádzačov (nie nutné požiadavky na prácu):
- znalosť odbornej problematiky ochrany prírody
- znalosť bielokarpatského regiónu
- vodičský preukaz skupiny B
- skúsenosť s prácou alebo dobrovoľníckou prácou pre mimovládnu organizáciu

Forma: 
Plný pracovný úväzok, s možnosťou nástupu od 1.10.2012. Kontrakt do konca projektu (február 2014).    

Prihlášky:  
Životopis zasielajte na adresu  katarina.tuharska@gmail.com najneskôr do 20.9.  2012.  Vybraní  uchádzači 
budú pozvaní na osobný pohovor.
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