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Trnavská arcidiecézna charita 

Oznam o voľnom pracovnom mieste 

Pracovná pozícia Koordinátor dobrovoľníckeho programu 

Stredisko (soc. 

služba) 

Dobrovoľnícke centrum 

Miesto výkonu 

práce:  

Trnava 

Pracovný pomer na dobu určitú, 1 rok, s možnosťou predĺženia 

Mzda (plat) 900,- € brutto 

Kvalifikačné 

predpoklady 

SŠ s maturitou 

Pracovná náplň 

    

Koordinátor dobrovoľníckeho programu  

- Aktívne vyhľadáva nadšencov, dobrovoľníkov pre dobrovoľnícku 

činnosť 

- Koordinuje činnosť všetkých dobrovoľníckych aktivít a 

dobrovoľníkov 

- Riadi Komunitnú kaviareň „Špitálik“ 

- Organizuje zbierky, prednášky, workshopy, benefičné akcie 

- Podporuje dobrovoľníkov pri realizácii návrhov na nové aktivity 

- Prináša nové nápady a konkrétne spôsoby ich realizácie 
Ďalšie 

požiadavky 

(prax) 

- bez požiadavky na prax 

- skúsenosti v oblasti dobrovoľníctva - vítané 

 

Pracovné 

podmienky 

(zmennosť) 

- jednozmenný pracovný režim 

- možnosť pohyblivého pracovného času 

Požadované 

všeobecné 

spôsobilosti 

(zručnosti, 

schopnosti) 

- výborná komunikácia (jednanie s ľuďmi) 

- organizovanie a plánovanie práce 

- tímová práca 

- tvorivosť (kreativita) 

- vedenie ľudí 

Osobnostné 

predpoklady 

- empatia 

- komunikatívnosť 

- ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť) 

- praktické myslenie 

- iniciatívnosť 

Požiadavky na PC Interne – úroveň: pokročilá 

Microsoft Word – úroveň: pokročilá 

Microsoft Excel – úroveň: pokročilá 

Vodičské 

oprávnenie, iné 

požiadavky 

Vodičské oprávnenie – výhoda, nie podmienka 

Ponúkame - možnosť realizovať vlastné nápady, samostatne tvoriť, 

organizovať a pracovať s ľuďmi motivovanými pomáhať 

- prácu v mladom, dynamickom kolektíve s pozitívne naladenými 

ľuďmi 

- empatické vedenie 
Zoznam 

požadovaných 

dokumentov 

- životopis 

- odporúčaný: Motivačný list 

Predpokladaný 

nástup do práce 

dohodou 

Kontaktná osoba Ing. Miroslav Dzurech 
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(meno, 

priezvisko, mail, 

tel.č.) 

riaditel@charitatt.sk 

0903 402 133 

Ďalšie informácie 

 

 

Dobrovoľnícky program Trnavskej arcidiecécznej charity vytvára reálny 

priestor pre ľudí dobrej vôle, ktorí môžu a chcú venovať svoj čas, chuť, 

úsmev, či talent nezištne pre dobrú vec. Koordinátor dobrovoľníckeho 

programu je kreatívny človek, ktorý vyhľadáva výzvy, rád plánuje, 

organizuje, motivuje. Nezľakne sa komplikácií a riadi sa heslom: „Kde je 

vôľa, tam je cesta.“  

 

 

V Trnave, dňa 09.03.2021 

 

 

Ing. Miroslav Dzurech, štatutárny zástupca TADCH 

mailto:riaditel@charitatt.sk

