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Ambrela hľadá posilu do svojho tímu, a to človeka so skúsenosťami 
v oblasti verejných politík a advokácie (Policy / Advocacy).  
 
Názov pozície: Policy and advocacy officer 
 
Názov organizácie: Platforma rozvojových organizácií – Ambrela 
 
Sídlo organizácie / Miesto výkonu práce: Miletičova 7, Bratislava 
 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok 
 
Termín nástupu: September 2022 (prípadne neskôr – po dohode) 
 
Celková odmena / mzda: od 1800 EUR (SZČO), (možnosť navýšenia 
podľa skúseností) 
 
 
Informácie o pracovnej pozícii 
 
Náplň práce: 
Pripomienkovanie obsahu dokumentov verejných politík na 
medzinárodnej, európskej a národnej úrovni v oblasti rozvojovej 
spolupráce, humanitárnej pomoci, postavení občianskej spoločnosti 
s možným prepojením na oblasti ako migrácia, climate justice a human 
rights. Prispievanie vstupmi do strategických procesov, formulovanie 
pozícií a stanovísk. Aktívna účasť na vybraných policy a advocacy 
stretnutiach. 
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Povinnosti a zodpovednosti: 
 

- Identifikácia hlavných pozícií, rizík a medzier vo vzťahu 
k dokumentom a procesom verejných politík 

- Formulovanie / podieľanie sa na tvorbe pripomienok, stanovísk 
- Podieľanie sa na publikáciach Ambrely v obsahovej rovine 
- Zabezpečenie prepojenia činnosti v oblasti verejných politík s 

advokačnými aktivitami 
- Účasť a vstupy do vybraných pracovných skupín Ambrely 
- Komunikácia s expertmi z partnerských organizácií Ambrely 

(Concord, Eurodad, DAC-CSO RG, a podobne). 
 

 
Požiadavky na vybraného človeka: 
 

- minimálne 2-ročná skúsenosť v oblasti formovania verejných 
politík a advokácie v rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, 
postavení občianskej spoočnosti s možným prepojením na oblasti 
ako migrácia, climate justice a human rights 

- Skúsenosť s pripomienkovaním dokumentov verejných politík, 
písaním článkov, formulovaním stanovísk, memoránd, 
strategickom prístupe v policy and advocacy, výskumnej činnosti. 

- ideálny kandidát alebo kandidátka na túto pozíciu by mal/a 
preukázať analytické a argumentačné schopnosti, strategické 
myslenie, vyjednávacie zručnosti. 

- ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa 
- dobrá znalosť anglického jazyka – úroveň: Pokročilý (B2)  
- skúsenosť s prácou a dynamikou v mimovládnom sektore 
- hľadáme univerzálneho človeka s vysoko samostatným prístupom 

k práci a s dobrými komunikačnými zručnosťami. 
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Výhody, benefity: 
 

- možnosť byť v centre diania, pri tvorbe politík a na stretnutiach, 
kde presadzujeme lepšiu víziu Slovenska v oblasti rozvojovej 
spolupráce 

- práca v rozvíjajúcej sa organizácii s priestorom na sebarealizáciu 
a uplatnenie kreativity 

- pracovná skúsenosť z medzinárodného prostredia a služobné 
cesty (podľa pandemickej situácie) 

- školenia, tréningy a podpora v ďalšom vzdelávaní 
- stretnutia s inšpiratívnymi ľuďmi, ktorí menia našu spoločnosť k 

lepšiemu 
- flexibilný pracovný čas 

 
 
Informácie o výberovom konaní: 
 
V prípade záujmu o túto pozíciu, prosíme, najneskôr do 22.07.2022 
zaslať svoj životopis spolu s motivačným listom na adresu: 
daniel.kaba@ambrela.org. Na základe zaslaných materiálov bude potom 
vybraný uchádzač/ka pozvaný na osobný pohovor. 
 
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 
07.08.2022 
 
 
Stručná charakteristika organizácie: 
 
Platforma rozvojových organizácií – Ambrela je strešnou organizáciou 29 
rozvojových, prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku (15 
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riadnych členov a 14 pozorovateľov), ktoré sa venujú rozvojovej 
spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu rozvojovému vzdelávaniu 
a/alebo trvalo udržateľnému rozvoju, a to doma alebo v zahraničí. 
Ambrela zastupuje ich spoločné záujmy – ako na domácej pôde, tak aj v 
zahraničí. 
 
Počet zamestnancov: 5 
 
Adresa spoločnosti: 
 
Platforma rozvojových organizácií – Ambrela 
Miletičova 7  
821 05 Bratislava 
www.ambrela.org 
 
Poznámka: 
 
Uchádzačov/ky o danú pracovnú pozíciu prosíme, aby zaslali svoj 
životopis a motivačný list spolu so súhlasom na spracovanie osobných 
údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, a to na e-mail: 
daniel.kaba@ambrela.org. 
 
Ďakujeme už vopred všetkým uchádzačom a uchádzačkám za záujem 
pracovať pre Ambrelu. Kontaktovať však budeme iba vybraných 
uchádzačov alebo uchádzačky, najviac spĺňajúcich požadované kritériá. 


