Co je Diakonická akademie s.r.o.?
Patříme do rodiny Diakonie ČCE, která provozuje více než 140 sociálních služeb po celé ČR.
Připravujeme kvalitní vzdělávací kurzy pro ty, kteří v sociálních službách pracují, a patříme
k nejlepším ve svém oboru. Děláme smysluplnou a velmi užitečnou práci.
Za posledních 10 let se náš roční obrat 10x znásobil a stále se rozvíjíme.
Máme cca 15členný tým a řada našich kolegů má zdravotní znevýhodnění. Výborných
výsledků dosahujeme zejména velmi dobrou organizací práce a úzkou týmovou spoluprací.
Každý zaměstnanec je důležitý a svým dílem přispívá k naší společné prosperitě.

V tuto chvíli

hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici

manažer/ka vzdělávání.
Co manažer vzdělávání dělá:
•
•

•

orientuje se v problematice vzdělávání nebo v problematice sociálních služeb – a
nejlépe v obojím (praxe a vzdělání ve vzdělávací nebo sociální oblasti je výhodou)
komunikuje se zákazníky a prodává kurzy
o měl by dobře komunikovat po telefonu, e-mailu i osobně, umět řešit
nedorozumění a drobné nesrovnalosti a umět komunikovat s různými typy lidí
o měl by se umět zeptat, co zákazník skutečně potřebuje a nabídnout mu ten
správný kurz
o měl by mít rád zákazníky a pečovat o vztahy s nimi, aby se rádi vraceli
organizačně zajišťuje realizaci kurzů
o k tomu potřebuje velmi dobré organizační schopnosti, nesmí mu vadit změny
a neměly by ho zaskočit nečekané situace, i když nejsou příliš časté
o musí se „popasovat“ s administrativou, která tvoří cca 40 % pracovní náplně
o důležitá je organizace pracovního času, umět si stanovit priority a pracovat
s prioritami během dne
o nezbytná je pečlivost, systematičnost a dostatečná počítačová gramotnost a
týmová spolupráce

Co za to dostane:
•
•
•
•
•

motivující finanční ohodnocení a několik benefitů
pocit, že dělá smysluplnou a užitečnou práci, pozitivní a nabíjející zpětné vazby od
zákazníků
možnost podílet se na výsledcích a dalším rozvoji Diakonické akademie, nové
nápady jsou vítány
práci v příjemném týmu, kterému jde o stejnou věc a táhne za jeden provaz
Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám svůj motivační dopis a CV do 15. 8.
2022 na adresu dana.cvancarova@diakonicka-akademie.cz nebo zavolejte
731 139 245 (Dana Čvančarová).

