Květen 2016

Vedoucí programu energetiky a klimatu
Centrum pro dopravu a energetiku (CDE) a CEE Bankwatch Network nabízejí pracovní
příležitost v rámci programu k lepšímu využívání evropských fondů.
Centrum pro dopravu a energetiku (CDE) je nevládní nezisková organizace založená v roce
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1995 s cílem vytvářet širokou platformu organizací a jednotlivců zaměřených na přechod k
udržitelné dopravě a energetice budoucnosti.
CEE Bankwatch Network je mezinárodní

síť nevládních organizací z regionu Střední a

Východní Evropy. Jejím posláním je bránit negativním dopadům mezinárodních rozvojových
programů (a Evropských fondů) na společnost a životní prostředí, podporovat účast veřejnosti
na rozhodování a nabízet alternativní řešení.

Hlavní aktivity:
•

Vedení programu zaměřeného na energetiku a klima a efektivní využití evropských
fondů v České republice

http://cde.ecn.cz

•

Spolupráce s

neziskovými organizacemi zaměřenými na ochranu životního

prostředí, lidská a sociální práva na národní úrovni
•

Lobbování pro evropské finance zaměřené na udržitelnou budoucnost na úrovni EU
(včetně Evropské komise, Evropského parlamentu a Evropské rady)

•

Vyhledávání a oslovování klíčových hráčů, organizací a vyhledávání aktuálních cílů
programu

•

Naplňování a rozvíjení komunikačních aktivit, zveřejňování výstupů a spolupráce s
médii

•

Vytváření dalších projektových výstupů jako jsou semináře, debaty nebo studie a
publikace

Profil ideálního kandidáta:
•

Pochopení a rozvíjení cílů, postupů a hodnot CEE Bankwatch a CDE

•

Plynná mluvená a psaná čeština a angličtina, dobré komunikační schopnosti a
schopnost oslovovat veřejnost

•

Schopnost pracovat efektivně jak samostatně, tak jako součást týmu

•

Dobré organizační schopnosti, zkušenosti s naplňováním projektových výstupů a
projektovým managementem

•

Nejméně dva roky zkušenosti s kampaněmi, lobbingem a prací s médii

•

Znalost problematiky EU fondů a evropských politik v daných oblastech, orientace v
tématech životního prostředí a sociální oblasti

•

Zkušenosti s fundraisingem a vykazováním donorům

Další informace
•

Práce na celý úvazek s platem 33100-40200 Kč v závislosti na zkušenosti kandidáta a řada
zaměstnaneckých výhod

•

Místo výkonu práce je ve společné kanceláři CDE/Bankwatch v Praze

•

V případě zájmu o pracovní pozici zašlete prosím na e-mailovou adresu petrh@bankwatch.org životopis a
motivační dopis (obojí v anglickém jazyce), ve kterém popíšete, proč se o toto místo ucházíte a představíte
svoje zkušenosti a schopnosti odpovídající požadavkům popsaným výše
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•

Uzávěrka pro přihlášení se do výběrového řízení je 19. června 2016

•

Vybrané kandidáty pozveme k ústnímu kolu výběrového řízení během následujícího týdne.

