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KOORDINÁTOR DOBROVOĽNÍKOV PRE POMOC UTEČENCOM 
Z UKRAJINY  
 
Hľadáme koordinátora dobrovoľníkov, ktorý je podstatným článkom plynulého chodu projektu 
pomoci utečencom z Ukrajiny. Bude pomáhať dotiahnuť projekt s krásnou myšlienkou až do konca.  
Projekt trvá 9 mesiacov.  
 
Máte chuť pomôcť dobrej veci a podieľať sa na obohacujúcom projekte pomoci utečencom 
z Ukrajiny? Pre túto pozíciu sa hodí osoba, ktorá už v minulosti mala skúsenosť s riadením aktivít 
ľudí, ideálne dobrovoľníkov. Má schopnosť komunikovať a vie efektívne prideľovať úlohy. 
 
 
PRACOVNÁ NÁPLŇ 
 

● Organizovanie aktivít dobrovoľníkov  
● Operatívne podieľanie sa na aktivitách spojených s projektom 
● Zefektívňovanie procesov  
● Prideľovanie úloh a plánovanie zmien  
● Materiálne a organizačné zabezpečenie výkonu služby dobrovoľníkov 
● Hľadanie a výber nových dobrovoľníkov 
● Reporting  
 

 
OSOBNÉ PREDPOKLADY A ZRUČNOSTI 
 
Hľadáme niekoho, kto vidí význam tohto projektu a komu dáva dobrovoľníctvo zmysel. 
 
INÉ 

● Skúsenosť s podobnými organizačnými aktivitami  
● Skúsenosť s administratívou a schopnosť komunikovať a realizovať rozhodnutia  
● Schopnosť efektívne plánovať a realizovať náklady  
● Schopnosť plánovať, nastavovať a dokumentovať procesy   
● Pokročilá znalosť Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 

 
VÝHODY A BENEFITY 
 

● Nová kancelária v centre mesta (Jakubové námestie č. 7 v Bratislave) 
● Príjemné pracovné prostredie s potrebným technickým vybavením 
● Priateľský kolektív 
● Práca na peknom projekte s možnosťou urobiť správnu vec 
● Súčasť veľkého projektu vykonávaného renomovanou humanitárnou a charitatívnou 

organizáciou  
 
 
 
ODMENA 
V závislosti od Vašich doterajších skúseností 1.500 euro brutto mesačne s možnosťou dodatočného 
bonusu podľa dosiahnutých výsledkov. 
 
 
VIAC INFO:  
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Viac informácií o našej organizácii nájdete na www.orderofmalta.sk. Ak Vás pozícia zaujala, 
kontaktujte nás prosím emailom na adrese: hr@maltezskapomoc.sk  
 
O Maltézskej pomoci Slovensko:  
 
Maltézska pomoc Slovensko je výkonnou organizáciou Maltézskeho rádu, prostredníctvom ktorej 
Maltézsky rád realizuje svoje aktivity na území Slovenska. Hlavnou úlohou Maltézskej pomoci 
Slovensko je vykonávať službu trpiacim bez ohľadu na vierovyznanie, rasu alebo inú príslušnosť 
človeka v núdzi. Táto služba sa prejavuje najmä v oblasti sociálnej starostlivosti a zdravotnej služby. 
 
Maltézska pomoc má na Slovensku projekty zamerané na socializáciu a vzdelávanie rómskej 
komunity, na rozvoz stravy odkázaným ľuďom alebo na pomoc ľuďom bez domova. V oblasti 
zdravotnej služby Maltézska pomoc poskytuje súčinnosť na hromadných podujatiach. V našich 
charitatívnych projektoch pôsobia dobrovoľníci Maltézskej pomoci, ale aj zamestnaní pracovníci. 
Viac informácií je dostupných na www.maltezskapomoc.sk. 
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