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Ambrela HĽADÁ človeka so skúsenosťami v oblasti finančného manažmentu 
 
Názov pozície: Finančný manažér/ka 
 
Názov organizácie: Platforma rozvojových organizácií - Ambrela 
 
Sídlo organizácie / Miesto výkonu práce: Miletičova 7, Bratislava 
 
Druh pracovného pomeru: polovičný úväzok 
 
Termín nástupu: Január 2023 (prípadne neskôr – po dohode) 
 
Celková odmena / mzda: od 1300 EUR (SZČO), (možnosť navýšenia podľa 
skúseností) 
 
 
Informácie o pracovnej pozícii 
 
Náplň práce: 
 
Finančný manažér/ka Ambrely je zodpovedný za finančný manažment organizácie, 
projektov, vedenie pokladne a administratívu, spojenú s obehom dokumentov a 
manažmentom členských príspevkov.  
Obsahom činnosti je tiež úzka spolupráca s projektovou manažérkou. 
Podľa dohody súčasťou práce môže byť aj vedenie účtovníctva. 
 
 
Povinnosti a zodpovednosti: 
 

- Finančný manažment organizácie a vybraných projektov  
- vypracovanie finančých reportov, plánovanie 
- spolupráca a komunikácia najmä s projektovou manažérkou, finančnými 

manažérmi partnerov a donorov 
 
 
Požiadavky na vybraného človeka: 
 

- ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa 
- minimálne 2-ročná skúsenosť v oblasti finančného manažmentu    
- anglický jazyk – základy 
- skúsenosť s prácou v mimovládnom sektore výhodou 
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- orientácia v rôznych grantových schémach, zameraných na sociálnu / 
rozvojovú oblasť výhodou  

- hľadáme univerzálneho človeka s vysoko samostatným prístupom k práci a s 
dobrými manažérskymi zručnosťami (plánovanie, organizovanie, rozhodovanie) 
 

 
Výhody, benefity: 
 

- flexibilný pracovný čas a veľký podiel práce z domu 
- pracovná skúsenosť v medzinárodnom prostredí 
- školenia, tréningy a podpora v ďalšom vzdelávaní 
- stretnutia s inšpiratívnymi ľuďmi, ktorí menia našu spoločnosť k lepšiemu 
- práca v rozvíjajúcej sa organizácii s priestorom na sebarealizáciu a uplatnenie 

kreativity 
 

 
Informácie o výberovom konaní: 
 
V prípade záujmu o túto pozíciu, prosíme, najneskôr do 07.12.2022 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: 16.12.2022 
 
Stručná charakteristika organizácie: 
 
Platforma rozvojových organizácií – Ambrela je strešnou organizáciou 29 rozvojových, 
prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku (15 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: 6 
 
Adresa spoločnosti: 
 
Platforma rozvojových organizácií – Ambrela 
Miletičova 7  
821 05 Bratislava 
www.ambrela.org 
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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. 


