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Česká společnost ornitologická je partnerem celosvětového sdružení na ochranu ptáků BirdLife International 

ČSO hledá pracovníka na pozici: 

Ekonom a vedoucí oddělení provozu 
Ornitologové i ptáci ocení, pomůžete-li nám zvládat nástrahy spletitého světa 

financí! 

 

Plný pracovní úvazek (40 hodin týdně). 

Pracoviště Praha-Smíchov, Na Bělidle 34. 

Nástup v dubnu 2020, ideálně dříve.  

Smlouva na dobu neurčitou se zkušební dobou. 

Stručný popis práce 

 Finanční řízení organizace, včetně sestavování rozpočtu a řízení cash flow. 

 Příprava rozpočtů projektů, sledování čerpání a sestavování finančních zpráv. 

 Zajištění účetní závěrky a komunikace s auditory. 

 Řízení oddělení provozu (provoz kanceláře, účetní, provoz e-shopu). 

 Účast na strategickém řízení organizace. 

 (Plus občasné služební cesty o víkendech nebo svátcích.) 

Požadujeme 

 min. SŠ vzdělání v ekonomickém oboru, 

 schopnost pracovat samostatně i v týmu, schopnost a ochotu činit rozhodnutí a nést za 

ně zodpovědnost, 

 znalost podvojného účetnictví, specifik účtování grantů a dotací, daňové problematiky, 

 zkušenosti s finančním řízením grantů a dotací, 

 aktivní znalost angličtiny včetně ekonomické terminologie, 

 pečlivost a zodpovědnost odpovídající práci s financemi, trestní bezúhonnost, 

 ochotu k dalšímu vzdělávání a zavádění nových postupů, 

 kladný vztah k neziskovému sektoru, ptákům a životnímu prostředí. 
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Výhodou 

 VŠ vzdělání ekonomického směru, 

 praxe v neziskovém sektoru, 

 zkušenosti s řízením menšího pracovního kolektivu, 

 zkušenosti s finančním řízením mezinárodních projektů, 

 znalost ekonomické legislativy v mezinárodním měřítku, zejména v EU, 

 zkušenosti s finančními a pracovněprávními kontrolami, 

 zkušenosti s účetním softwarem Stereo. 

Nabízíme 

 Práci ve vlivné nevládní organizaci, která zastupuje BirdLife International v Česku. 

 Přátelské a vstřícné pracovní prostředí. 

 Pravidelnou účast na školeních, možnost profesního růstu včetně navázání kontaktů 

u nás i v zahraničí. 

 Velkou míru samostatnosti, pružnou pracovní dobu, možnost částečné práce z domova. 

 Služební SIM s neomezeným tarifem a 5 GB dat, notebook, kvalitní dalekohled. 

 5 týdnů dovolené ročně. 

 Nástupní mzdu 36 000 Kč, zvýšení po zkušební době. 

 

 

Zájemci, hlaste se u ředitele ČSO Zdeňka Vermouzka, 773 380 285, verm@birdlife.cz, 

do 20. ledna 2020. Pohovory s vybranými zájemci proběhnou na přelomu ledna a února. 

 

Abychom šetřili čas uchazečů i náš, připravili jsme jednoduchý dotazník sebehodnocení. 

Jeho pravdivé vyplnění a zaslání spolu s přihláškou je podmínkou zařazení do konkurzu. 

Dotazník ke stažení naleznete na www.birdlife.cz/cso-hleda-pracovnika-na-pozici-ekonom-

a-vedouci-oddeleni-provozu. 

 

Přihlášky zasílejte e-mailem, přiložte stručný životopis, vyplněný dotazník, dopis 

vysvětlující váš zájem a kontakty na dvě osoby, které Vás mohou doporučit (email, 

telefon). Obdržení každé přihlášky potvrdíme. 


