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Projektový manažér/Projektová manažérka v programe
Rozmanitosť
Miesto práce: Panenská 4, Bratislava
Termín nástupu: ASAP
Plat: Dohodou podľa druhu pracovného pomeru
Hlavná náplň práce:
• obsahový a strategický rozvoj webstránky (príprava, editovanie a zverejňovanie článkov)
http://multikulti.sk/:
o monitoring zdrojov a uverejňovanie aktualít k téme - monitoring médií so
zameraním na oblasť rozmanitosti a inklúzie na Slovensku a v členských štátoch
EÚ;
o získavanie tipov, navrhovanie a vyhľadávanie vlastných tém;
o aktívne vyhľadávanie a uzatváranie spoluprác s inými médiami a aktérmi;
o editovanie preberaného obsahu;
o tvorba vlastného obsahu publikovaného na webstránke:
▪ realizácia rozhovorov s relevantnými aktérmi a ich publikovanie;
▪ vlastné príspevky rôzneho formátu;
o účasť na prednáškach, diskusiách a seminároch súvisiacich s témou a našimi
projektmi.
• technický a obsahový rozvoj Multikultimapy Bratislavy:
o revízia už existujúcich miest (prepis textov, vytvorenie nových opisov miest);
o aktívne vyhľadávanie nových miest;
o nadviazanie spolupráce s novým webdeveloperom Multikultimapy;
o publikovanie a aktualizácia miest Multikultimapy;
o spolupráca s tímom pri strategickom rozvoji Multikultimapy.
Ďalšie úlohy:
• spolupráca pri príprave festivalu [fjúžn]:
o príprava festivalového spravodaja (návrhy na texty a tému, spracovanie,
editorské práce, mediálne spolupráce a pod.);
o aktívna spolupráca pri vytváraní programu festivalu;
o aktualizácia festivalovej webovej stránky.
• projektový manažment v rámci programu Rozmanitosť:
o čiastočné plnenie administratívnych úloh súvisiacich s projektami, sledovanie
rozpočtov;
o aktívne vyhľadávanie nových fundraisingových možností, komunikácia
s donormi;
o príprava projektov.
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Čo ponúkame
• pracovať v organizácii, ktorá v rámci mimovládneho sektora pôsobí už 26 rokov;
• pracovať v inšpiratívnom prostredí na projektoch, ktoré si postupne vybudovali značku
(festival [fjúžn]);
• semi - flexibilná pracovná doba a možnosť home-office;
• aktívna podpora účasti na podujatiach a seminároch týkajúcich sa tém rozmanitosti
a inklúzie;
• možnosť realizácie vlastných nápadov pri rozvoji stránky a multikultimapy a prípravy
a realizácie vlastných projektov;
• možnosť zúčastňovať sa našich vzdelávacích tréningov;
• možnosť aktívne sa zúčastniť strategického plánovania nadácie;
• možnosť využívať nadačnú knižnicu a veľa iného.
Čo požadujeme
• zodpovedný prístup k práci (spoľahlivosť, samostatnosť, pohotovosť, proaktívnosť) ;
• rešpekt k hodnotám Nadácie Milana Šimečku a záujem pracovať na
verejnoprospešných projektoch;
• časová flexibilita;
• predchádzajúca skúsenosť s prácou na podobnej pozícii alebo s podobnými témami;
• záujem o vlastný profesijný rozvoj v oblastiach rozmanitosti a inklúzie.
O organizácii
V duchu myšlienky Milana Šimečku „Nie som schopný zatvárať oči, keď už som bol obdarený
zrakom“ sa v rámci programov Pamäť, Rozmanitosť a Inklúzia usilujeme rozvíjať otvorenú
občiansku spoločnosť, obhajovať ľudské a menšinové práva, zlepšovať postavenie
znevýhodnených skupín, vzdelávať o rozmanitosti a vychovávať k vzájomnému rešpektu.
Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne
organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu
významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho
priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter
Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať
aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.
Nadácia za týmto účelom realizovala v priebehu svojej existencie množstvo projektov.
V súčasnosti programy Rozmanitosť, Inklúzia, Pamäť stelesňujú priesečník medzi históriou
nadácie, jej doterajšími aktivitami, súčasnosťou a v neposlednom rade aj našimi víziami do
budúcnosti, a to nielen profesionálnymi, ale aj tými ľudskými.

