
Manažér/ka partnerských vzťahov

Do PUNKTu hľadáme…

● Nadšenca pre “naše témy” - zdravé a inkluzívne mestá, inovatívny dizajn,
architektúru, urbanizmus, umenie, skrátka, človeka, ktorý si praje lepší život v
meste, kde spolu radi žijeme

● Niekoho, kto rád prepája ľudí, projekty, zdroje, vidí súvislosti a príležitosti na
spolupráce a na vytvorenie synergického efektu medzi poskytovateľmi zdrojov
a zmysluplnými projektami

● Človeka, ktorého baví vyhľadávanie, vytváranie a udržiavanie partnerstiev -
s inštitúciami z verejného aj súkromného sektora

● Niekoho vnímavého, kto dokáže pochopiť individuálne rozdiely a požiadavky na
rôzne typy partnerstiev - inými slovami, bude sa dobre starať o každý jeden
partnerský vzťah, ktorý nám pomáha plniť našu misiu

Občianske združenie PUNKT

Občianske  združenie PUNKT bolo  založené  v  roku  2007 na podporu rozvoja mesta
s využitím interdisciplinárneho presahu urbanizmu, architektúry, vedy a umenia.

V  súčasnosti  funguje pod  vedením  Barbary Zavarskej  a  Illah  van  Oijen.

Tím PUNKTu organizuje podujatia Dobrý trh, Festival bez odpadu a WhatCity?, ktorý sa
v roku 2021 transformoval na online platformu o ľuďoch a mestách Citizen. PUNKT
ďalej realizuje  participatívne  výskumy ako  napr.  pri revitalizácii Panenskej  ulice
alebo revitalizácii  Námestia republiky v Petržalke. Zaoberá sa projektami  súvisiacimi s
podporou komunitného  života a miestnej  ekonomiky, prepojením potrieb obyvateľov s
urbánnym rozvojom alebo cirkulárnou ekonomikou na verejných podujatiach.

PUNKT funguje na princípe viaczdrojového financovania, pričom získava prostriedky z
čerpania grantov, zo spoluprác s partnermi a donormi a tiež z poskytovania našich
odborných konzultačných služieb. Všetko musí do seba zapadať tak, aby sme mohli
kontinuálne pokračovať v napĺňaní našej vízie, ktorou je tvorba takého mesta, v ktorom
spolu radi žijeme.

Hlavná úloha manažéra/ky partnerských vzťahov

● Vyhľadávanie a koordinácia finančných partnerstiev pri rôznych projektoch

Hlavné činnosti

● Účasť na tvorbe a realizácii celkovej stratégie získavania finančných zdrojov
● Účasť na pravidelných stretnutiach s vedením k finančnej stratégii
● Nastavovanie rozpočtov, príprava partnerských ponúk
● Aktívne identifikovanie a vytváranie partnerstiev s ďalšími potenciálnymi

podporovateľmi
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● Komunikácia a starostlivosť o finančných partnerov projektov (posielanie
pozvánok, kontrola loga na propagačných materiáloch, komunikácia na mieste)

● Koordinácia celej spolupráce s finančnými partnermi od úvodného oslovenia cez
osobné stretnutia a dohodu na spolupráci až po prípravu zmluvy a follow
up/záverečnú správu

● Zodpovednosť za dodržiavanie zmluvných podmienok s finančnými aj
nefinančnými partnermi projektov

● Zúčastňovanie sa pravidelných interných stretnutí - porady k Dobrému trhu,
CTZN platforme a iným projektom

● Zaslanie monitoringu médii a part. plnenia projektovým partnerom po skončení
akcie

● Spolupráca pri tvorbe výročnej správy v spolupráci s CEO a fundraiserom

Podmienky spolupráce

Termín  nástupu: ihneď
Druh  pracovného  pomeru: živnosť,  resp.  iná  forma spolupráce, nie zamestnanecký
pomer

Rozsah  práce: rozsah práce zodpovedá približne ½ pracovnému úväzku

Mzdové  podmienky: 12 EUR na hodinu, resp. podľa individuálnej dohody v závislosti
od skúseností uchádzača/ky.

Požiadavky na uchádzača/uchádzačku

● Skúsenosť s prácou v neziskovom sektore alebo s nadväzovaním partnerstiev v
inom sektore

● Schopnosť vnímať víziu a misiu organizácie a dohliadať na ich súlad pri
nadväzovaní spoluprác, vrátane dodržiavania etického kódexu

● Samostatnosť, vytrvalosť
● Komunikačné schopnosti
● Zodpovednosť
● Zmysel pre detail - vedieť zostaviť rozpočet, ponuku, pripomienkovať zmluvu

V prípade záujmu o spoluprácu, pošlite svoje CV na adresu:
zuzana.macurova@punkt.sk
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