Personální manažer MIKASA

Hledáme aktivního a schopného člověka, který dokáže vést týmy odborníků pracujících s lidmi s
autismem a jejich rodinami. Někoho, kdo se nebojí výzev, je schopen posouvat své hranice a plně
se věnovat své práci. Má strategii při práci s lidmi a je cílevědomý.
Máš zkušenosti s vedením lidí? Podílel ses na strategickém plánování? Chceš dělat věci jinak – se
zaměřením na člověka? Rád stavíš na hodnotách a baví tě přenášet hodnoty organizace do
nastavení lidí v organizaci? Jsi plánovací a koordinovaný typ člověka? Chceš stát u něčeho
nového?
Pak hledáme právě Tebe!!!

Co u nás budeš dělat?
Řešit personální záležitosti
Vést, podporovat, motivovat a směřovat týmy
Rozvíjet vnitřní komunikaci
Rozvíjet kompetence pracovníků
Podporovat pracovní týmy organizace, řešit personální otázky
Hledat motivaci a hodnoty pracovníků a jejich soulad s hodnotami organizace
Řešit administrativně technické otázky spojené se službami a aktivitami
Strategicky plánovat s jednotlivými týmy, hodnotit a rozvíjet týmy po všech oblastech
Podílet se na strategickém rozvoji organizace, spolupracovat v úzkém týmu vedení
organizace

Jak si Tě představujeme?
Máš alespoň 2 roky zkušeností s vedením týmu
Máš strategii práce s lidmi, kterou jsi schopen přizpůsobovat situaci
Jsi kreativní, flexibilní, samostatná/ý a zvládáš plnit zadané úkoly
Chceš se učit novým věcem
Rád/a pracuješ v kolektivu
Dokážeš si rozvrhnout práci tak, abys všechno stihl/a a na nic nezapomněl/a
Máš rád výzvy a raději hledáš způsoby řešení než důvody, proč něco nejde
Práce na PC pro Tebe není překážkou

Máš něco navíc, čím si nás získáš?
Víš, co je autismus, znáš danou problematiku a orientuješ se v systému sociálním,
zdravotním, školním?
Dokážeš se domluvit anglicky?
Jezdíš pravidelně autem (osobní automobil – skupina B)?
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A co Tě u nás čeká?
Zaměstnání v organizaci, která ví, co, jak a proč dělá
Budeš dělat práci, která má smysl – pozitivně ovlivňuje životy klientů
Práce na systémové změně v oblasti podpory osob s autismem a jejich pečujících
Práce s odborníky na problematiku autismu
Práce s novými lidmi a jejich následná integrace do týmů
Práce v přátelském kolektivu zapáleném pro správnou věc
Plný pracovní úvazek
Výplatu ve výši 30 000,- Kč/měsíc a odměnový systém
25 dní dovolené
Možnost občasné práce z domova
Možnost občasného zapůjčení firemního vozu
Pošli nám životopis a motivační dopis, kde popíšeš, proč bys chtěl/a u nás v Mikase pracovat
právě Ty a jak si představuješ tvou práci u nás! Děkujeme

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP: 1. 9. 2022
Přihlášky posílejte nejpozději do 12. 8. 2022!
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