Společnost HANDI HELP s.r.o. byla založena s cílem přispět k řešení dlouhodobého problému se zaměstnaností
zdravotně handicapovaných spoluobčanů. Společnost je koncipována od prvopočátku jako sociální firma a toto své
poslání má zakotvené i ve stanovách společnosti. Věnujeme se zaměstnávání osob s handicapem, kteří chtějí pracovat,
ale bohužel jim zatím nebyla dána příležitost.
Cílem společnosti je stát se na běžném trhu konkurenceschopným podnikatelským subjektem, vytvářet
pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné na trhu práce a dlouhodobě jejich pracovní místa udržet.
Hledáme „srdcaře“, který by se chtěl k nám připojit, abychom mohli udělat alespoň malý kousek světa lepší.

VEDOUCÍ SOCIÁLNÍ FIRMY
PŘEDPOKLADY pro úspěšné vykonávání svěřené pozice
obchodní a manažerské dovednosti a komunikativnost
silný tah na branku
důslednost, pečlivost a odpovědný přístup
samostatnost a aktivní přístup
schopnost řešit problematické situace
schopnost vytvářet a realizovat plány a cíle
přístup orientovaný na výsledky
umění se rozhodnout
„srdcař“
chuť budovat velké věci a neutuchající vytrvalost
NÁPLŇ PRÁCE
vedení menšího kolektivu zaměstnanců (v současné době do 10 lidí)
realizace dlouhodobé strategie firmy
aktivní vyhledávání nových zákazníků, rozvoj obchodních aktivit společnosti
samostatné zajišťování chodu všech oddělení
stanovování dílčích cílů
spoluzodpovědný za tvorbu obchodního plánu a vytyčení strategie firmy
řízení všech oddělení - organizace práce a její kontrola,
delegování práv a povinností v rámci firmy,
motivuje a hodnotí podřízené spolupracovníky,
odměňování podřízených spolupracovníků,
zodpovědnost za chod celé firmy
budování fungujícího modelu sociální firmy,
spolupodílí se na výběru nových spolupracovníků,
vymýšlí nové podněty vedoucí ke rozvoji sociální firmy,
organizuje svůj pracovní čas tak, aby jej efektivně využil,
prosazuje budování dlouhodobých vztahů se zákazníky, dodavateli, státní správou a samosprávou, …
spoluzodpovědnost za efektivitu nákupu,
hlavní zodpovědnost za stav pohledávek po splatnosti,
účastní se porad vedení firmy,
operativně řeší úkoly vzešlé z porady vedení nebo úkoly od ředitele firmy,

POŽADUJEME
praxe v oblasti sociálního podnikání výhodou
praxe s vedením týmu (menšího kolektivu)
min. středoškolské vzdělání s maturitou

-

aktivní řízení vozidla, platný řidičský průkaz sk. B
znalost práce na PC
časovou flexibilitu
znalost problematiky zdravotně handicapovaných výhodou
čistý trestní rejstřík

MÍSTO VÝKONU
sídlo společnosti HANDI HELP s.r.o., Lidická 107, Lanškroun
ODMĚŇOVÁNÍ
fixní část + pohyblivá část závislá na plnění plánu a fungování svěřeného oddělení
bonusy za překročení plánů
mimořádné odměny za dlouhodobě dobré výsledky
4 týdny dovolené + 1 týden zdravotního volna
příspěvek na stravování
další benefity
TERMÍN NÁSTUPU
ihned nebo dle domluvy
Pokud splňujete výše uvedené podmínky a máte zájem o námi nabízené pracovní místo, zašlete nám prosím svůj
životopis + motivační dopis na email jiri.mares@handihelp.cz. Pokud máte jakékoli dotazy, zasílejte je taktéž na tento
email.
Výběrové řízení je vícekolové. V prvním kole dochází k výběru potenciálních kandidátů pouze na základě zaslaného
životopisu a motivačního dopisu. Vybraní kandidáti budou posléze osloveni pro účast na osobní schůzce. V případě
většího počtu silných kandidátů bude realizováno více kol pohovorů.
Společnost si vyhrazuje právo nevybrat žádného kandidáta příp. výběrové řízení kdykoli zrušit.
KONTAKT
odpovědná osoba:
životopisy zasílejte na email:

Vyvěšeno dne 22.2.2017.

Ing. Jiří Mareš
jiri.mares@handihelp.cz

