
Křesťanská akademie mladých, z.s. (KAM)
se sídlem: Emila Pajurka 142, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 66932840
dne 05.11.2022

vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pozici

MANAŽER IT SYSTÉMŮ

Popis pozice:
Místo výkonu: Emila Pajurka 142, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí + home office
Rozsah/úvazek: 50%, zaměstnanecký poměr nebo na živnostenský list (preferujeme)
Tým/spolupracovníci: 3 podřízení
Hlavní role/očekávání: Management IT oblasti jako podpora pro bezpečné fungování KAM
Nadřízený: ředitel
Interní spolupráce: spolupracovníci kanceláře KAM, vedoucí/manažeři oddělení KAM,

manažer/provozní KC Malenovice, COO Josiah Venture (JV)
Externí spolupráce: odborné firmy a organizace dodávající IT služby a produkty
Nástup: dle dohody (co nejdřív)

Co má na starosti manažer IT systémů?
• Správa a rozvoj IT systémů:

o CiviCRM pro: správu kontaktů, skupin kontaktů, zápisy z jednání, hromadné mailingy,
grantové žádosti, členství, HR

o Finanční účetní a manažerský systém ANS, v mezinárodním prostředí JV systém SOLA pro
přehled fundraisingu a příp. i fin. CRM Virtuous (přístup k finančním údajům týkajících se
fundraisingu v JV US a JV UK)

o Dohled nad evidencí akcí a aktivit KAM programů v systému EMS (ve spoupráci s JV)
o Systémy pro externí a interní komunikaci (ve spolupráci s manažerem pro Komunikaci):

Slack, Zoom, Web (WP), e-shop (WP) + propojení na platební bránu, sociální sítě,
o E-learning na platformě SimplyLearn (v prostředí WP)
o Task/project management systém Asana

• Management/správa uživatelských PC, serverů a počítačové sítě, zálohování dat, evidence sw
licencí – zajišťuje náš IT technik

• sběr a analýza dat z různých oblastí organizace (KAM služba/aktivity, finance, HR, …) a zpracování
reportů pro účely vedení KAM, Správní rady KAM, výroční konference, reportu pro dárce a JV.

Počítá se zaškolením nového pracovníka.

V případě zájmu nás kontaktujte na hr@kam.cz

Kateřina Kabut
HR manažerka
tel.: 739 432 218
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