
STAŇ SE SPIRÁLÁKEM,
CO NÁM TO SPOČÍTÁ

Senior Graphic Designer at
Aldenaire & Partners
Corporate with deisgners to create
content and visual branding. Develop
project concepts. 

Senior Graphic Designer at Fauget
Reviewing and approving designs,
artwork and other components of a
project

Art Director at Studio Shodwe
Corporate with designers to making
visual style which is photographs, art,
music, and other design elements. 

Warner & Spencer School

Head of the design community
One of the best graduates in a batch
Join various types of social oeganizations

SKILLS

Design

Layouting

FINANČNÍ A PROJEKTOVÝ MANAŽER

Jsme Spirála Ostrava a pomáháme v životě lidem s duševním
onemocněním. Máme 3 pracoviště, 2 sociální služby a rozjeté sociální 

podnikání. Pojďte do Spirály dělat práci, která má opravdu smysl.

FULL TIME

Seznámíte se s celou Spirálou, s tím co
děláme, jak to děláme a v čem budeme
potřebovat Vás. Naše ředitelka Eva s Vámi
bude úzce spolupracovat, abyste mohl/a
hladce vniknout do našeho financování a
projektů.

Protože si rozumíte s finančním řízením, tak
můžete už v prvních měsících přispívat naší
vizi.
 
Základní znalosti účetnictví se budou velmi
hodit. Seznámíte se s našimi nastavenými
systémy, budete spolupracovat s externí
účetní firmou.

Vaše zkušenosti s financemi, analytické
myšlení a smysl pro detail budete
potřebovat pro samostatnou práci s
rozpočty, náklady a čerpáním dotací,
cashflow a vyúčtováním projektů. Tabulky a
čísla jsou jazykem, kterému hovíte.

A pak se pochlubíte a podáte o tom skvělý
report.

Zjistíte, že home office je benefit, který
potěší. Dog friendly i baby friendly
kanceláře, jsme převážně ženský
kolektiv a máme pochopení. Stejně tak
flexibilní pracovní doba se hodí.

Jako člen managementu Spirály
spolupracujete na budování social
businessu.

Dále optimalizujete finanční procesy,
administrujete projekty a hlídáte jejich
ekonomickou část a dodržování
termínů, přicházíte s vlastními návrhy a
nápady. 

Připravujete forecasty a budgety. Máte
plně pod kontrolou projektová řízení.
Spolupracujete s vedoucími týmů a
ředitelkou organizace v týmu vedení.

Cítíte se naší součástí a jste Spirálákem,
který nám pomáhá naplňovat naše
poslání.

CO VÁS ČEKÁ?
V 1. - 4. MĚSÍCI BĚHEM 1. ROKU

 
ZAUJALI JSME VÁS? PPOŠLETE CV 
A DOMLUVÍME SE NA SETKÁNÍ.

Eva Krestová, 606 053 619
ŘEDITELKA Spirála Ostrava 

eva.krestova@spirala-ops.cz 
www.spirala-ops.cz    

 


