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FUNDRAISER A JUNIOR EVENT MANAGER EKONOMICKÉ 

OLYMPIÁDY 

Forma práce: pracovní doba s pružnou složkou, dlouhodobá brigáda s možností následné trvalé 
spolupráce 
Pozice: Fundraiser a Junior Event Manager 
Místo: Praha 

Institut ekonomického vzdělávání, z.ú., pořádající (mimo jiné) mezinárodní Ekonomickou olympiádu, 
největší soutěž pro středoškoláky v ekonomii a financích v ČR, hledá Fundraisera a Junior Event 
Manažera v jedné osobě. 

Náplň práce 

1. Spolupráce v týmu fundraisingu Ekonomické olympiády pod vedením ředitele pro 
development. 

2. Pravidelná komunikace a schůzky s dárci – převážně významnými firmami a péče a 
zodpovědnost za realizaci domluvených smluvních plnění dle partnerského poolu. 

3. Příprava projektových záměrů (komunikace v rámci organizace INEV a partnerů o potřebách 
a náplni projektů).  

4. Prohlubování vztahů s vybranými stávajícími firemními dárci, příprava smluv, komunikace a 
kontrola realizace a zprávy spojené s vyúčtováním. 

5. Vyhledávání fundraisingových příležitostí a oslovování nových potencionálních dárců 
– společností (převážně tuzemských či nadnárodních) dle stanoveného plánu 
fundraisingového týmu. 

6. Spolupráce na eventových aktivitách INEV (krajská kola a finále Ekonomické olympiády, kurzy 
pro učitele a další expanzi do zahraničí (mezinárodní finále apod.) a to převážně péčí o 
partnery (firemní dárce) Ekonomické olympiády přímo na akcích. 

7. Pravidelné zápisy a správa databáze firemních dárců. 

Požadujeme 

1. odpovídající vzdělání a praxe – ideálně vysokoškolské či studující VŠ, ekonomické zaměření 
či obdobné 

2. samostatnost, kreativitu, spolehlivost, systematičnost, pečlivost a zodpovědnost 
3. výbornou znalost ČJ slovem i písmem, AJ výhodou 
4. znalost práce na PC (MS Office – především Excel a PowerPoint na výborné úrovni, 

databáze, internet) 
5. dobré organizační schopnosti a flexibilitu 
6. předpoklady pro práci v týmu 
7. příjemné vystupování, komunikativnost 
8. ochota se učit a doplňovat si informace, zájem o ekonomické a finanční vzdělávání a 

vzdělávání obecně 

Výhodou: praxe v oblasti fundraisingu v neziskové organizaci, key account management 
v komerčním prostředí, zkušenosti s event managementem, praxe a zkušenosti se 
zpracováním projektů 

Nabízíme 

1. Možnost podílet se na rozvoji mezinárodního projektu Ekonomické olympiády a stát se 
významným členem základního týmu fundraisingu.  

2. Možnost přímo sledovat smysluplnost své práce. 
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3. Prostor pro samostatnou práci, seberealizaci a kreativitu. 
4. Práci v příjemném kolektivu lidí vyznačujících se chutí pomáhat a rozšiřovat ekonomické 

vzdělání mezi mladé lidi. 
5. Odpovídající motivující finanční ohodnocení. 

Vážné zájemce prosíme, aby poslali nejpozději do 29. 3. 2019 emailem na karnikova@inev.cz: 

1. svůj strukturovaný životopis 
2. krátký motivační dopis  
3. případné reference 
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