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Hledáme energickou, srdečnou a komunikativní osobu, která chce dělat smysluplnou práci s radostí a
osobním nasazením.

Náplň práce:
Prezentace organizace na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Youtube…) Udržování aktuálních
informací na webových stránkách, příprava a uveřejňování článků Zajišťování pravidelné e-mailingové
komunikace, včetně obsahové přípravy Pomoc s tvorbou marketingové strategie a přípravou PR kampaní
Psaní, případně editace a schvalování tiskových zpráv, podkladů a článků pro média, pořádání tiskových
konferencí a dalších akcí pro novináře Spolupráce na vzniku výroční zprávy, brožur, letáků a jiných
propagačních materiálů Plánování a realizace cílených fundraisingových kampaní Komunikace a
budování vztahů s dárci i sponzory Příprava a realizace akcí pro veřejnost, výstav, beneficí
Požadujeme:
Min. středoškolské vzdělání ukončené maturitou Znalost anglického jazyka, znalost francouzštiny
výhodou Ztotožnění se s cíli a posláním organizace Příjemné a profesionální vystupování Vynikající
komunikační schopnosti Výbornou znalost češtiny, pravopisu a jazykový cit - psaní textů, podkladů,
emailů… Spolehlivost, samostatnost, flexibilitu, proaktivnost, dotahování svěřené práce, orientaci na
výsledek Vysoké pracovní nasazení, chuť pracovat Kreativitu, grafické cítění Výhodou: zkušenost z
oblasti marketingu či PR
Nabízíme:
Samostatnou a pestrou práci Pohodový pracovní tým V případě potřeby pružnou pracovní dobu Možnost
seberealizace s adekvátní zpětnou vazbou Nástup IHNED
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Vážné zájemce prosíme, aby poslali na lu@centrumdialog.cz svůj strukturovaný životopis a hlavně
pak motivační dopis (podle kterého vybíráme do dalšího kola), co nejdříve, nejpozději do 20.7.2019.
Osobní schůzky se zájemci budou probíhat postupně během července a srpna a nástup by byl dohodou v
srpnu, či září.
Informace o pozici
Požadované vzdělání: Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou Požadované
jazyky: Angličtina (Mírně pokročilá) nebo Francouzština (Mírně pokročilá) Typ pracovního
poměru: Práce na zkrácený úvazek Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou Typ smluvního
vztahu: práce na živnostenský list/IČO, dohoda o pracovní činnosti Pozice je vhodná i pro absolventy
Pozice je vhodná i pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené
Inzerát na Jobs.cz zde
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