
 

 

Arnika - program Toxické látky a odpady vyhlašuje konkurs na obsazení místa  

finanční manažer/ka zahraničních projektů 
 

Česká ekologická organizace Arnika do svého týmu hledá samostatného, zodpovědného a pečlivého člověka na 

pozici finanční*ho manažera*ky projektů, které realizujeme v zahraničí. 

Arnika je česká nezisková organizace, která vznikla v roce 2001. Spojujeme lidi usilující o lepší životní prostředí. 

Chráníme přírodu a zdravé prostředí pro budoucí generace doma i ve světě. Dlouhodobě prosazujeme méně 

odpadů a nebezpečných látek, živé řeky a pestrou přírodu a právo občanů rozhodovat o životním prostředí.  
Jsme členy národních i mezinárodních sítí. Více na http://arnika.org 

 

Co bude náplní Vaší práce? 

■ Finanční vedení projektů (EU Aid, Ministerstvo zahraničních věcí) 

■ Příprava vyúčtování projektů podle požadavků jednotlivých donorů 

■ Průběžné sledování naplňování rozpočtů projektů 

■ Příprava a kontrola podkladů pro audit projektů 

 

Co od Vás očekáváme?  

■ Znalost podvojného účetnictví a náležitostí účetních dokladů 

■ Zkušenost v neziskovém sektoru na obdobné pozici 

■ Spolehlivost, systematičnost a osobní zodpovědnost 

■ Ochotu učit se, komunikativnost a pozitivní přístup k řešení problémů 

■ Základní uživatelská znalost práce s počítačem a internetem je nezbytná 

■ Aktivní znalost angličtiny – ústní i písemný projev 

 

Co Vám nabízíme? 

■ Plat obvyklý v neziskovém sektoru, pravidelný růst platového ohodnocení 

■ Práci v příjemném a motivovaném kolektivu, neformální vztahy na pracovišti 

■ Smysluplnou a rozmanitou práci v zavedené profesionální organizaci 

■ Přizpůsobení pracovní doby dle domluvy 

■ Možnost uplatnění tvořivosti a vlastních nápadů pro rozvoj organizace 

■ 5 týdnů dovolené ročně; po 5 letech navíc nárok na 4 týdny speciální dovolené   

■ Možnost dalšího osobnostního a profesního rozvoje, účast na školeních 

■ Organizační strukturu s důrazem na důvěru, sebeřízení a spolupráci 

 

Rozsah úvazku: nejlépe 100%, po dohodě je možné snížit na minimálně 50%. Preferované místo práce je Praha, 

nástup možný ihned (příp. později dle domluvy). Práce je vhodná i pro absolventy, rodiče na RD, důchodce a 

http://arnika.org/


OZP.  

Nástupní plat: 30500 Kč až 35500 Kč 

 

Přihlášky zasílejte na adresu: monika.marvin@arnika.org (předmět: konkurz – finanční manažerka) 

Kontaktní adresa: Arnika, Seifertova 327/85, 130 00 Praha 3 / telefon: 774 406 825 

 

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis, proč se hlásíte na toto místo. Uveďte také 

svou představu o platovém ohodnocení a rozsahu úvazku.  

 
Uzávěrka přihlášek do konkursu je 15. 4. 2023. Vybrané uchazeče pozveme k ústním pohovorům. 
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