
Projekt vezetőt keres a Blum program
Dolgozz te is azért, hogy minden gyermek
önmaga lehessen!

A Gondolkodj Egészségesen! Alapítvány Blum program néven működteti az óvodás korú gyermekek tes-
ti-lelki-szellemi egészségét, személyiségfejlődését, képesség-kibontakoztatását támogató programot.  

A Blum program családokat és szakembereket is mozgósít az óvodás korú gyermekek minél teljesebb kibonta-
koztatása érdekében.  
A Blum program, mely Európa szerte egyedülálló, transzgenerációs alapokon nyugszik, küldetése, hogy min-
den gyermek önmaga lehessen, megtalálja saját helyét, útját a világban, az útján járáshoz a lehető legtöbb 
erőforrással, képességgel rendelkezzen. Emiatt képességkibontakoztatással, az iskolaérettség támogatásá-
val a végrehajtó funkciók fejlesztésével (mind kognitív, mind érzelmi-társas, mind pedig viselkedési elemei-
ben) foglalkozik. 

Elvárt készségek és tapasztalat 

Kiemelkedő kommunikációs készség
Kommunikációd tiszta, egyenes és udvarias, mind szóbeli, mind az írásbeli, mind pedig a nonverbális kommu-
nikáció során.

Kiemelkedő szervezési készség
Képes vagy folyamatában látni a cél eléréséhez szükséges lépéseket, nem veszel el az operatív feladatok 
végzésekor, képes vagy a feladatok fontossági sorrendjét meghatározni.

Problémamegoldó készség
Nincs számodra megoldhatatlan feladat.

Stratégiai gondolkodásmód
Tudással és tapasztalattal bírsz a stratégiai vezetés területén, de képes vagy a nagy célok meghatározása 
mellett a napi, operatív működésben is részt venni.  

Társalgási szintű angol nyelvtudás
Magabiztosan használod és érted is az angol nyelvet. A francia nyelv ismerete előnyt jelent. 

Kiemelkedő kapcsolattartási készség
Nyitott vagy és kommunikatív, könnyen tudsz kapcsolatokat teremteni és jól is kezeled azokat. Nem félsz a 
megmérettetéstől, a konfliktushelyzetektől, mert tudod, hogy képes vagy azokat megoldani. Nem okoz prob-
lémát az emberekkel való együttműködés és közös munka.    

Pozíció leírása: 
A Blum program projekt vezetőt keres, aki stratégiai és részvételi alapú vezetési készségeivel és szakértel-
mével hozzájárul a szervezet munkájának szélesebb körű megismertetéséhez és a szervezet további növe-
kedéséhez. A szervezet növekvő fázisban van. Új vezetőként a kialakított stabil rendszer felügyelete mellett 
lehetőséged lesz hatni a szervezet oktatási és egyéb tevékenységeinek irányaira. 

http://blumprogram.hu



www.facebook.com/blumprogram

A pozíció legfontosabb elemei:  az operatív feladatok ellátása mellett elsősorban a szervezet fenntartható-
ságában való együttműködés; mecénások, támogatók további bevonása, bevételtermelő lábak kialakítá-
sában való együttműködés a csapattal. 
A pozíció erősen kapcsolati alapú, hiszen a legfőbb érintettek és támogatók mellett, a csapattal és szakmai 
résztvevőkkel történő kapcsolattartás is kiemelt jelentőséggel bír.

Feladataid lesznek:
• Projekt vezetése, az aktuálisan futó projekt feladataiban való operatív részvétel:

- Együttműködés a projekt pénzügyi vezetőjével, a projekt pénzügyeinek nyomonkövetése
- Szerződések kezelése, kapcsolattartás a jogi részleggel
- A projekt szakmai és záró beszámolóinak elkészítésében való közreműködés
- Konferencia- képzés- és playshopszervezés, kapcsolattartás a résztvevőkkel
- Rendezvények nyomonkövetése, visszacsatolások alapján ajánlások megfogalmazása
- Kommunikációs terv, kampányok kidolgozásában való részvétel
- Kommunikációs kampányok koordinálása
- Közösségfejlesztés

Ezekbe a feladatokba vonunk be, szeretnénk együtt gondolkodni veled:
• Stratégiai tervezés
• Pályázatfigyelés, projekttervezés, pályázatírás
• Együttműködés új támogatók megtalálásában
• A szervezet fenntarthatóságában való együttműködés a csapattal 

A feladatok ellátására egy önreflektív, empatikus vezetőt keresünk, akinek az emberség érték és hisz 
abban és tesz is azért, hogy minden gyermek megtalálja saját helyét, útját a világban, az útján járáshoz a 
lehető legtöbb erőforrással, képességgel rendelkezzen.

Amennyiben szívesen látnád el a projekt vezetői feladatokat, de úgy érzed, nem minden szempontnak fe-
lelsz meg, ez esetben is bátorítunk, hogy oszd meg velünk önéletrajzodat.  

Mindezért cserébe, amit ajánlunk
• versenyképes fizetés,
• saját kreatív személyiség kibontakoztatása, valamint a kreatív ötletek megvalósíthatósága, 
• társadalmi hatás elérésének lehetősége, 
• szemléletformálás és rendszer szintű változás előmozdítása,
• csapatszellem,
• partneri működés a feladatok ellátásában.

Határidő: akár azonnali kezdést biztosítunk.
A jelentkezéseket beérkezési sorrendben bíráljuk el. 

Magyar és angol vagy francia nyelvű önéletrajzodat és motivációs leveledet a jelentkezes@blumprogram.hu 
email címre várjuk, 2021. október 15-ig. 
Kérdéseidet szintén erre az email címre küldheted.

Motivációs leveled végén kérjük, jelölj meg két referenciát, névvel és elérhetőséggel. 

Szeretettel várunk a csapatba!


