Hľadáme kolegu/kolegyňu na pozíciu: Manažér/ka partnerských vzťahov
Hľadáme nadšeného kolegu alebo kolegyňu, ktorá má skúsenosti s nadväzovaním a
udržiavaním partnerských spoluprác, a postará sa o to, aby boli naši partneri dlhodobo
motivovaní a spokojní.
Hlavnou úlohou bude vyhľadávanie a koordinácia
partnerstiev pre občianske združenie “Daňové priznanie pomáha”.
Čo bude náplňou Tvojej práce:
● tvorba a realizácia celkovej stratégie získavania partnerov pre náš projekt
● návrh a tvorba obsahu programu pre signatárov 2 % z daní
● aktívne vyhľadávanie partnerstiev s ďalšími potenciálnymi podporovateľmi s
dôrazom na právnické osoby
● koordinácia celej spolupráce s partnermi od oslovenia, prípravu projektu “na
mieru”, až po prípravu zmluvy a pravidelný update, prípadne záverečnú správu
komunikácia a starostlivosť o partnerov
● nastavovanie rozpočtov, príprava partnerských prezentácií a ponúk
● zodpovednosť za dodržiavanie zmluvných podmienok s partnermi projektov s
ohľadom na platnú legislatívu
● monitoring médií a zaslanie výstupu partnerom
Aké sú naše priority:
● zameranie sa na intenzívne oslovovanie a získavanie partnerov ešte pred
začiatkom “daňovej sezóny”, t.j. od januára 2022
● dôraz na vytváranie dlhodobých a rozširovanie nových partnerských vzťahov
Aké schopnosti by si mal/a mať:
●
●
●
●
●

výborné komunikačné schopnosti - slovom aj písmom
v networkingu a udržiavaní dobrých vzťahov sa cítiš ako ryba vo vode
schopnosť zostaviť rozpočet, ponuku, pripomienkovať zmluvu
schopnosť vnímať víziu a dohliadať na jej prepojenie pri nadväzovaní spoluprác
výhodou je pozitívny vzťah k sociálnych sieťam a marketingové zmýšľanie

Aké znalosti by si mal/a mať:
● užívateľská úroveň práce s MS Office
● anglický jazyk na komunikatívnej úrovni
● minimálne 2 roky praxe na podobnej pozícii
Čo ti môžeme ponúknuť:
●
●
●
●
●

samostatnú, kreatívnu prácu s teamom nadšených ľudí
flexibilnú pracovnú dobu (minimálne ale 15 až 20 hodín týždenne)
plný rozsah práce z domova
prácu na dohodu alebo živnostenský list
v prípade práce na dohodu telefón, prípadne notebook

Niečo o nás: “Daňové priznanie pomáha” je projekt, ktorým sme chceli my, v
NeoTax.eu pomôcť dobrej veci. Našli sme spôsob, ako podporiť obe strany asignácie 2
% - vytvorili sme a učíme “daňovníka” používať webovú daňovú aplikáciu, ktorá ho
sama prevedie otázkami na darovanie a zároveň neziskovkám dáme možnosť získať
prostriedky na svoje projekty. Navyše, užívateľ za spracovanie daňového priznania
ušetrí nemalú sumu za účtovníka a naučí sa niečo viac o svojich daniach.
Daňovú aplikáciu sme v roku 2014 skúšobne ponúkli niekoľkým známym organizáciám.
Do dneška sme pomohli pre ich projekty vybrať viac ako 48 tisíc eur.
Naším cieľom je projekt naďalej rozširovať, hľadať nových partnerov, signatárov svojich
2 %, z ktorých budeme financovať ďalšie aktivity.
Kam sa ozvať:
V prípade, ak Ťa naša ponuka zaujala, prosím, pošli nám svoje CV aj s krátkym
motivačným dopisom, na adresu: kurbanova@neotax.eu. Budeme sa na Teba tešiť.

