Hnutí DUHA hledá vedoucí/ho
týmu energetických
a odpadových expertů
Hnutí DUHA je nezávislá ekologická nezisková organizace. Hledáme organizačně
schopného člověka, který bude šéfovat týmu expertů Hnutí DUHA a prosazovat
čistou energetiku a lepší recyklaci.
Hledáme někoho, kdo má:
● odhodlání jít do velkých věcí a dosáhnout cíle,
● organizační schopnosti: organizace vlastní práce a organizace a delegování
úkolů kolegům i externím spolupracovníkům,
● zájem o práci ve vlivné neziskové organizaci a touhu měnit energetickou
a odpadovou politiku,
● zájem vést kampaň za čistou energetiku v ČR,
● schopnosti vystupovat na veřejnosti i v médiích,
● vyjednávací a přesvědčovací schopnosti,
● schopnost číst anglické texty a komunikovat v tomto jazyce,
● praktické zkušenosti s vedením malého týmu (3-5 lidí),
● praktické zkušenosti s vedením kampaní a vyjednáváním s politiky, úředníky
či firmami,
● ideálně také přehled o energetické a odpadové politice v ČR i v zahraničí
(nemusí být expert, ale musí mít silný zájem se v oblasti energetiky a odpadů
vzdělávat),
● znalosti práce s Google aplikacemi.
Jaká je náplň této pozice?
● Postavit a s podporou kolegů v organizaci vést kampaně vedoucí k prosazení
progresivních řešení v energetické a odpadové politice.
● Naplnit stanovené ambiciozní cíle kampaní.
● Aktivně reagovat na měnící se podmínky a přizpůsobovat jim strategie
a taktiky.
● Hledat odborné argumenty podporující navrhovaná řešení.
● Přicházet s neotřelými nápady, které budou kampaně posouvat dál.
● Jednat s politiky, úředníky, experty, domácími i zahraničními partnery.
● Spolupracovat na přípravě publikací a mediální práci. Vystupovat v médiích.
● Řídit jeden ze dvou programů Hnutí DUHA a podílet se na vedení celé
organizace.
● Součástí budou i časté pracovní cesty v ČR a příležitostně i do zahraničí.

Co nabízíme?
● celý pracovní úvazek od ledna 2017 (možnost dřívějšího nástupu výhodou),
● místo v kanceláři v Praze (případně v Brně),
● plat 24 000 - 30 000 Kč (podle zkušeností a výsledků práce plus pololetní
odměny až 12 000 Kč),
● možnost vybudovat si jméno na kampaních, které jsou vidět,
● přátelskou kulturu práce,
● příležitost nasávat zkušenosti s plánováním času, vedením kampaní,
oslovováním a zapojováním lidí z celé republiky,
● získat kontakty,
● možnost organizovat si čas podle sebe,
● 25 dní dovolené,
● pracovní notebook, pracovní mobil, stravenky.
Kdo jsme a co děláme?
Hnutí DUHA už pětadvacet let prosazuje zdravé prostředí pro život, pestrou přírodu
a chytrou ekonomiku. Zapojujeme veřejnost a vedeme odvážné kampaně: společně
s tisíci lidí a partnery jsme na jaře zastavili návrh nespravedlivých elektrických tarifů.
Nyní chceme prosadit, aby pro obce, farmáře i veřejnost bylo výhodné podílet se
na malých projektech decentralizovaných zdrojů energie a aby se obcím a jejich
občanům vyplácelo třídit.
Pokud do toho chcete jít s námi, pošlete motivační dopis a svůj strukturovaný
životopis do 3. října 2016 na adresu eva.kandzerova@hnutiduha.cz. Do předmětu
e-mailu prosím uvádějte “vedoucí programu” a preferované místo práce
(Praha/Brno).
Vybrané zájemce/kyně pozveme k pohovorům, které proběhnou ve čtvrtek 13. října
2016 v Brně. Další informace poskytne: Marie Horáková, telefon 608 714 469,
e-mail: marie.horakova@hnutiduha.cz.

