
Hledáš práci s lidmi, kteří jsou na stejné vlně? 
Máš v krvi službu druhým a pečlivost? Máš zkušenost s agendou dotací? 

Kancelář Klubu Pathfinder hledá EKONOMA/SPECIALISTU DOTACÍ
na částečný úvazek, s možností home-office

Co Tě na této pozici čeká?

Svěříme Ti zodpovědnost za ekonomickou stránku chodu Klubu Pathfinder. Tvou agendou budou zejména:
● DOTACE: budeš připravovat,  zpracovávat a kontrolovat veškeré žádosti o dotace a granty z  různých 

zdrojů a projektů
● ROZPOČET: ve spolupráci  s  ostatními v týmu a na základě podkladů od vedoucích budeš sestavovat 

rozpočet Klubu a budeš kontrolovat jeho správné čerpání a vyúčtování
● PROJEKTY: budeš dohlížet na vyúčtování projektů v Klubu, v jednotlivých oddílech, oblastech i v rámci  

celorepublikových akcí

Čekají Tě tedy na jedné straně formuláře a finanční výkazy a na druhé straně také jednání s úřady a zadavateli  
grantů.  Díky  Tobě bude Klub řádně čerpat  dostupné zdroje  a  účetní  bude mít  k  dispozici  pečlivě  a  přesně  
zpracované podklady. 

Koho pro tuto pozici hledáme? 

Pečlivého a samostatného člověka, který:
● hledá práci na částečný úvazek
● už má nějakou zkušenost s agendou dotací (klidně i jako praxe při studiu)
● má ekonomické vzdělání nebo praxi, aby se nám neztratil ve výkazech
● rozumí si s prací na počítači 

Co Ti nabídneme?

Práci na částečný úvazek - 16 hodin týdně
Dle domluvy možnost využití home-office
Měsíční mzdu 12.000 Kč, stravenky, příspěvek na penzijní připojištění
13. plat rozložený do čtvrtletních odměn a také pravidelné navyšování mzdy
Pracovní dobu podle domluvy, nástup ideálně hned :)

Místo výkonu práce Praha
Pozice je vhodná pro studenty, absolventy, rodiče na rodičovské dovolené

Máš o pozici zájem? Pošli svůj životopis na roman@pathfinder.cz, budeme se těšit na spolupráci! 
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