
 

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej poszukuje  

dyrektora zarządzającego / dyrektorki zarządzającej  
pionem finansowym i administracyjnym 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za organizację pracy i nadzór nad 

funkcjonowaniem struktur wsparcia (działu finansowo-księgowego, działu narzędzi internetowych, 

działu administracyjnego i zasobów ludzkich). 

Ważne dla nas:  
● doświadczenie w zarządzaniu i nadzorowaniu pracy kilku zespołów jednocześnie (zarządzanie 

managerami) 
● bardzo dobra znajomość i zrozumienie obszaru finansów zarządczych oraz rachunkowości 
● doświadczenie w zarządzaniu, nadzorowaniu lub/i ścisłej współpracy z działami: finansowo-

księgowym, narzędzi internetowych, administracji i HR 
● umiejętności zarządzania zmianą w organizacjach – jesteśmy mistrzami w zarządzaniu 

projektami, szukamy osoby, która wesprze nas w zarządzaniu bieżącymi procesami i wdrażaniu 
nowych 

● nastawienie na wspieranie współpracowników w działaniach i rozwoju ich kompetencji 
menedżerskich 

● proaktywność i stałe dążenie do usprawniania funkcjonowania organizacji       
● szukanie rozwiązań oraz odpowiedzialność za rekomendowane działania i podejmowane decyzje  
 język angielski pozwalający na pracę z dokumentami i komunikację z grantodawcami (B2/C1) 

Mile widziane: 
 znajomość specyfiki funkcjonowania sektora pozarządowego oraz mechanizmów jego 

finansowania (w szczególności projektów unijnych) 

Zakres odpowiedzialności: 
● nadzór nad funkcjonowaniem działu finansowo-księgowego, działu narzędzi internetowych oraz 

działu administracyjnego i zasobów ludzkich; 
● odpowiedzialność za realizację strategii fundacji w obszarze rozwoju organizacyjnego (cele: 

stabilność finansowa i rozwijanie zespołu) 
● definiowanie celów, planów i priorytetów działania dla nadzorowanych działów  
● nadzór nad procesem tworzenia i realizacji planów finansowych, planów płynnościowych oraz 

rozliczania projektów i innych działań organizacji z grantodawcami 

● wspieranie pracy i rozwoju kompetencji szefowych i szefów podległych działów 
● współpraca z zarządem fundacji. 

 

Praca w CEO to: 
● bycie częścią największej polskiej organizacji non-profit działającej w sektorze edukacji, która 

dociera do ok. 10 000 szkół i 40 000 nauczycieli rocznie i wpływa na doświadczenia szkolne około 
1 mln uczniów  

● możliwość rozwoju i dzielenia się swoimi kompetencjami menedżerskimi w środowisku non-profit 
● współpraca z aktywnym i twórczym zespołem pasjonatów - specjalistami i ekspertami 

edukacyjnymi 
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● hybrydowy tryb pracy (2 dni stacjonarnie, 3 dni zdalnie) 
● zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B w zależności od preferencji 
● lokalizacja w centrum Warszawy (Śródmieście) 

Zapraszamy do udziału w rekrutacji zarówno osoby z doświadczeniem managerskim w III sektorze, jak i 
dotąd związane ze środowiskiem biznesu, które chciałyby przenieść dobre praktyki zarządzania na grunt 
pozarządowy. 

Jeżeli masz w sobie motywację do zaangażowania się w działania organizacji non-profit, której misją jest 
wspieranie szkół i zmiana systemu edukacji w Polsce, dołącz do zespołu Centrum Edukacji Obywatelskiej 
i rozwijaj się razem z nami! 

Czekamy na aplikacje do 7 września 2022 roku (środa) za pośrednictwem systemu: 

https://selfandteam.recruitify.ai/job/DyrektorCEO  

W procesie rekrutacji wspiera nas SELF AND TEAM Magdalena Szubert, wpisana do Krajowego Rejestru 
Agencji Zatrudnienia pod nr 25691. Klauzula informacyjna RODO - w załączniku. 
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