Ostatní nabídky a inzerce

23.4.2019
• Hledáme spolehlivé a dlouhodobé hlídání 2 dcer (5 a 7 let).
Jedná se pravidelně o úterý a čtvrtky odpoledne – vyzvednutí ze školy a školky, případně odvoz na kroužek. Další
činnosti dle dohody, holky jsou šikovné a většinou hodné ?.
Lokalita Praha 10 a Praha 9, organizačně náročnější, ale vše v dosahu MHD.
V případě zájmu mě prosím kontaktujte a osobně se můžeme domluvit na podrobnostech.
Michaela Hartychová ( michaela.hartychova@gmail.com , 775 997 579)
• Dobrý den,
náš Dům dětí a mládeže Praha 7 hledá vedoucí na letní příměstské tábory. Jedná se o týdenní turnusy ( od pondělí
do pátku ) v termínech od 22.7., od 29.7., od 5.8. a od 26.8. 2019. Vedoucí odpracují denně 8 hodin. Pracují ve
dvojici s cca 20 dětmi ve věku od 6 do 15 let. Plat – 125 Kč /hod. Kontakt: Dagmar Krajčová
krajcova@ddmpraha7.cz
728 127 385
12.4.2019
• Dobrý den,
jsme holandsko-česká au-pair agentura a dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou skvělé pracovní příležitosti pro Vaše
absolventy. Již několik let úspěšně působíme na trhu se zprostředkováváním pracovních příležitostí v Holandsku
nejen v oblasti au-pair.
BabsAupairAgency
Barbora Bedou Adamova
Director
Goudsmidshoeve 206 Apeldoorn/Holland
Tel: 003155-5347232
Fax: 003155-5347233
www.babsaupair.nl [1]
Skype:BabsAupairAgency
• Jsme firma, která se věnuje sportu "kitingu" a nabízíme práci lektora kitingu v ČR v průběhu celého roku a přes
prázdniny v Německu - ostrov Rujána.
Lektoři mají hrazenou dopravu, ubytování, k dispozici auto + tel. a PC. Odměna dle odučených hodin (orientačně
200,- Kč/hodina)
Požadavky: min. základní znalost jednoho z typů kitingu: landkiting, snowkiting nebo kiteboarding- na výuku studenty
předem vyškolíme, zaučíme
Iveta Minářová KITES.CZ 736 767 231, iveta@kites.cz WhatsApp! 736 767 231 Sleduj nás na FB
• Jsme zbrusu nový, inkluzivní a společensky odpovědný fotbalový klub se sídlem v Praze. Hledáme nové hráče,
trenéry a zaměstnance (fyzioterapeuty atd.), kteří by se mohli zajímat o náš projekt.
Náš klub má jak mužský, tak i ženský tým, kteří hrají v oficiální české lize soutěžní fotbal. V současné době máme
hráče a zaměstnance z více než 30 zemí, takže jsou všichni vítáni.
Na našich webových stránkách a na sociálních sítích můžete vidět některé fotografie a novinky:
https://www.pragueraptors.com/
https://www.facebook.com/pragueraptors
https://www.instagram.com/pragueraptors/
26.2.2019
• Zoo Praha nabízí možnost brigády k zajištění parkovacího pořádku v sezoně 2019.
Nabízíme 120,- Kč/hod , stravenky za každou odpracovanou směnu v hodnotě 65,- Kč.
Zajímavou práci v přátelském kolektivu, možnost plánování směn dle vlastní možnosti.
Požadujeme věk 18 let ,čistý trestní rejstřík.
V případě zájmu kontaktujte pana Marka Hybeše tel: +420 702 009 861 nebo p. M.Kosour
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tel: +420 737 208 694.
Hledáme spolehlivou slečnu/paní na dlouhodobé hlídání 7 leté dcery. Jedná se pravidelně o pondělní
odpoledne(14.30-19h), včetně vyzvednutí ze školy, odvozu na kroužek a 2x měsíčně v úterý
odpoledne(15-19h.). Lokalita: Uhříněves(ZŠ i bydliště), Újezd nad Lesy (kroužek).Preferujeme řidičku.Odměna 150
Kč/h.Kontakt: mallim@seznam.cz
Jsme největší jazykovou agenturou v České republice. Překládáme, tlumočíme a vyučujeme ve více než 80
jazykových kombinacích už přes dvacet let. Počet poboček, množství spokojených zákazníků a objem tržeb nás
právem řadí mezi největší jazykové agentury ve střední a východní Evropě.
Hledáme lektory angličtiny, češtiny a němčiny.
Toužíte po závanu čerstvých nápadů, moderních technologií, otevřených myslí a rozletu kreativity?
Také nesnášíte vůni špinavé houby na tabuli, pavouky ve skříni a zatuchlo školních tříd?
Nechte se zavát k nám!
Náplň práce:
* výuka cizího jazyka v lokalitě: Praha
* kurzy skupinové a individuální, firemní, všechny jazykové úrovně
Co od nás můžete očekávat:
* férovou a přátelskou podporu týmu jazykové školy
* řízení vlastního času: úvazek a rozvrh dle Vašich možností
* příležitost vést jazykové kurzy v TOP firmách v regionu
* příležitost rozvinout své stávající znalosti a dovednosti a naučit se novým
* knihovnu, moderní výukové materiály, metodickou podporu
* po roce spolupráce možnost získat mezinárodní TEFL certifikát
Co očekáváme od Vás:
* započaté VŠ vzdělání na PedF
* nebo certifikát/doklad o znalosti jazyka na úrovni C1
* otevřenost a kladný vztah ke svým studentům a touhu s nadšením jim pomáhat
* spolehlivost a loajalita
* důslednost, smysl pro systém a pořádek
* komunikativnost

V případě, že se cítíte být touto nabídkou osloveni, zašlete svůj strukturovaný životopis v ČJ nebo AJ na
lektor@skrivanek.cz .
Všechna data a informace, které nám o sobě zašlete, zpracováváme v souladu s Nařízením GDPR o ochraně
osobních údajů, více se můžete dočíst na www.skrivanek.cz .
2.2.2019
• Co vás čeká
Jsme společnost, která pracuje výhradně pro lékaře a zdravotnické firmy. Pro naše klienty - lékaře, zdravotníky,
manažery i vlastníky - zajišťujeme administrativní agendu na klíč od začátku až do konce. Například jim převedeme
jim praxi z F.O. na S.R.O., najdeme pro ně kupujícího a jejich praxi prodáme. Nebo zpracujeme žádost o dotaci
na vzdělávání mladých lékařů a věnujeme se jim po celou dobu čerpání této dotace. Proto hledáme "univerzální"
kolegy a kolegyně, kteří mají rádi pestrou práci, mix obchodu, administrativy a právní agendy. Obchodujeme s
lékařskými praxemi, zajišťujeme kompletní servis spojený s jejich prodejem, včetně vyhledání vhodných kupujících
a komunikace s prodávajícími. Součástí práce je i příprava smluv (ve spolupráci s našimi právníky), komunikace s
úřady, zdravotními pojišťovnami atd.
Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít
Ovládání kancelářského SW (Word, Outlook, internet) na dobré úrovni je podmínkou, selský rozum a pozitivní
vstřícná povaha jsou vítány.
Výhodou bude, pokud budete umět
Výhodou je obchodnický talent, radost z propojení nabídky a poptávky, umění komunikace s klienty. Rádi
zaměstnáme i čerstvé absolventy vysokých škol právního, obchodního, marketingového či administrativního
zaměření,...
Co vám můžeme nabídnout
Nejcennějším, co můžete získat, je možnost stát se expertem v oboru administrativy ve zdravotnictví, neboť sdílíme
své unikátní know-how, budované 25 let. Dále nabízíme práci v centru Prahy, přímo na stanici Národní třída, přátelský
kolektiv a vstřícný přístup k zaměstnancům.
Vhodné i pro čerstvé absolventy středních a vysokých škol.
Kontakt: pavel.pechanek@infoprolekare.cz
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23.1.2019
• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR hledá v rámci výzkumného projektu studenty a studentky pro sběr dat mezi
uživateli sociálních služeb. Zájemci se mohou hlásit u pí. Mgr. Lucie Komrskové. Email: lucie.komrskova@mpsv.cz
Předpokládaná hodinová mzda 200,- Kč.
5.11.2018
• Společnost ESET již od roku 1987 vyvíjí bezpečnostní software, který drží rekordní počet ocenění a díky němuž může
přes 100 milionů uživatelů bezpečně objevovat možnosti internetu. Široké portfolio produktů ESET nabízí firmám i
spotřebitelům maximální proaktivní ochranu při minimálních nárocích.
Chceš pracovat u přední technologické firmy, kterou, nejen v České Republice, zná snad každý uživatel počítače?
Máš jedinečnou příležitost! Právě hledáme kandidáta, který by nám pomohl s expedicí našich výrobků.
Nemusíš se bát naškrobených kravaťáků ani despotického šéfa. Svou práci máme rádi, hlavně pro přátelskou a
neformální atmosféru. Uvědomujeme si, že v práci trávíme půlku našeho bdělého života a tak věříme, že zaměstnání
není jen o práci samotné, ale také o příjemném prostředí, vzájemné důvěře, dobré partě a otevřené komunikaci.
Hledáš dlouhodobou brigádu s částečně flexibilní pracovní dobou? Práce ve skladu a na expedici Tě láká?
Tak se mrkni, na čem budeš dělat:
• kompletovat krabicové verze ESET a taky se trochu zaobírat administrativou s tím spojenou
• připravovat expedici marketingových materiálů
• inventuru skladových zásob
• připravovat náš kinosál pro školení, schůzky apod.
• pomáhat s nakládkou balíkových zásilek a komunikaci s přepravci
• zajišťovat přípravu materiálů na konference, školení apod.
• občas stěhovat kancelářský a zahradní nábytek
Že je to přesně práce pro tebe? Tak čti dál, ať víš, co od Tebe potřebujeme:
• SŠ vzdělání
• samostatnost, flexibilitu a samozřejmě týmového ducha
• orientaci na výsledek
• přesnost a vstřícnost
Aby to bylo fifty-fifty, tak tohle můžeš na oplátku čekat od nás:
• dlouhodobou spolupráci - pracovat můžeš na DPČ i na DPP
• částečně flexibilní plánování pracovního času (pondělí až pátek do 8 do 17:30)
• občerstvení na pracovišti – čeká Tě spousta nealko nápojů, ovoce a zeleniny
• partu cca 65-ti skvělých kolegů, společné akce a teambuildingy, které rozhodně stojí zato
• přátelskou atmosféru
V případě, že Tě pozice zaujala, neváhej a pošli nám svůj životopis na eliska.nekolova@eset.cz
•

Searching for a new international student advisor!
Part time / 80 hours a month max
Long-time contract, minimum 6 months starting as soon as possible
Int. student advisor is responsible for providing student services in areas of student life such as orientation, college
counseling, personal counseling, housing and social activities. Other duties required are proof reading, organization
of events, seminars, guidance of visitors and performing other duties as may be necessary or assigned.
This position has occasional weekend or evening work required for student activities.
Skills:
• Passionate about helping international students
• Superior communication skills to effectively and professionally communicate using tact and diplomacy with internal
and external campus community including international visitors
• Proficient in planning, organizing and delivering a wide variety of student events
• Strong individual accountability, organizational skills and attention to detail
• Outgoing personality, friendly and professional interpersonal skills
• Detail oriented, self-directed, and possess the ability to handle multiple assignments in a professional and efficient
manner
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Please send us your CV, we are happy to give you any further information:
lucie.valova@ruk.cuni.cz

25.10.2018
• Sháníme multifunkčního kolegu, který by se chtěl stát součástí našeho týmu a dokázal by nám vypomoct šířit zdravou
a nefalšovanou chuť čerstvé ovocné šťávy
Kdo jsme:
Jsme Goodlok. Startupová firma vyrábějící ovocné šťávy s rozvozem ke koncovým zákazníkům, do firem, kanceláří,
kaváren apod.
Koho hledáme:
Hledáme někoho, kdo se s námi popere s přípravou ovoce a zeleniny (loupání, očišťování, krájení), kdo se aktivně
zapojí do výroby, kdo má plno nápadů na nové příchutě, ale také takového člověka, kterému nebude vadit po sobě
uklidit.
Co by ti nemělo chybět:
- chuť být v mladém kolektivu a vyrábět ovocné a zeleninové šťávy trochu jinak
- kladný vztah ke zdravému stravování
- řidičský průkaz sk. B a být aktivní řidič (pokud máš vlastní auto, nebo máš zkušenosti s jízdou na skůtru je to velká
výhoda!)
- nevadí ti práce vypsaná výše
- nevadí ti pro něco zajet, doběhnout, nebo něco rozvézt
Kdy Tě potřebujeme:
Především Po, Út, Stř od 7:00 do cca 12:00
Co ti nabízíme:
- nástupní mzda 110 Kč / h s možným navyšováním
- pracovní poměr DPP, nebo OSVČ
- občerstvení na pracovišti
- rozjezd poměrně mladého projektu
- práci v dostupné lokalitě nedaleko metra Palmovka
Pokud si myslíš, že jsi to právě ty, koho hledáme napiš mail na honza@goodlok.cz / předmět Výpomoc.
Pro přehlednost použij následující kratičký formulář a doplň ho o krátký neformální životopis:
Jméno a příjmení:
Věk:
Vlastníš ŘP: Ano/Ne
Řídíš aktivně: Ano/Ne
Vlastníš vozidlo: Ano/Ne
Zkušenosti s řízením skůtru: Ano/Ne
Máš čas požadované dny a hodiny: Ano/Ne/Jinak - (napiš jak)
•

Instruktor k animačním programům, instruktor plavání, ski/snb instruktor, zdravotník, noční služba
Organizujeme sportovní, volnočasové a vzdělávací pobyty v ČR i zahraničí:
- Školy v přírodě se sportovně-animačním programem
- Školy v přírodě s výukou plavání
- Lyžařské výcvikové kurzy
- Zimní i letní dětské tábory
- Letní i zimní pobyty pro rodiče s dětmi
Pobyty pořádáme pro děti a mládež z MŠ, ZŠ, SŠ, pro rodiny s dětmi, jednotlivce.
Více informací a kontakt:
MARiMAR s.r.o., Marcel Huňka +420 603 552 628, hunka@marimar.cz
Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3
Korespondenční adresa: Lešetín IV/707, 760 01 Zlín
www.marimar.cz, Facebook: CK Marimar
Odměna pro instruktora/zdravotníka/noční službu je 800-1200 Kč/den/os
(zdarma ubytování a strava)
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18.10.2018
• Koordinátor Centra Rosa, z.s.
Centrum RoSa je nezisková organizace zabývající se programem (nejen) pro seniory v Kobylisích.
- řídí každodenní chod Centra RoSa – aktivity centra a rozděluje činnosti mezi spolupracovníky
- komunikuje s vedoucí Rezidence RoSa
- spolupřipravuje marketingovou a fundraisingovou strategii
- připravuje pravidelný měsíční program Centra RoSa dle nastaveného klíče – vlastní aktivity pro rezidenty/
mezigenerační aktivity/aktivity veřejnost – komunitu/ pronájmy/ spolupráci se spolky v okolí
- zodpovídá za přípravu a čerpání rozpočtu + zajištění zdrojů (granty/partneři/vlastní příjmy)
- sleduje měření dopadu
- aktivně vyhledává příležitosti k rozvoji Centra RoSa
- pravidelně komunikuje s klíčovými partnery – Rezidence RoSa, Praha 8, další
- realizuje část programu pro rezidenty a veřejnost (zpětná vazba, kontakt…) např. výlety
- příprava akcí Centra RoSa
- připravuje měsíční newsletter, aktualizuje web a FB
- flexibilita
- organizační schopnosti
- přehled v kulturní oblasti a oblasti grantů
- administrativní schopnosti
- kreativita
www.centrumrosa.cz
tel: 212 270 612
info@centrumrosa.cz
6.10.2018
• Nabídka brigády od 300Kč za jednu hodinu
Hledám k sobě malířky na obličej dětem, umíš malovat a děláš to rád?
Animátora na dětské oslavy, jsi extrovertní, máš praxi s dětmi a rád pro ně stále něco vymýšlíš?
Pokud jste si na nějakou z těchto otázek odpověděli ano, kontaktujte mě na mail t.hartmanova@volny.cz nebo
na číslo 775 314 321
•

HEWER z.s., hledá SCHOPNÉ OSOBNÍ ASISTENTKY/ASISTENTY na DPP/DPČ spolupráci, i s minimální praxí, s
touhou pomáhat konkrétnímu klientovi s každodenními činnostmi. Jsi praktik a umíš si představit realitu? HLEDÁME
PRÁVĚ TEBE!
JE NÁM JEDNO, ODKUD JSI!
Působíme v Praze, v Brně, Středočeském, Ústeckém, Pardubickém a v Plzeňském kraji.
Co Ti pro tuto práci určitě nesmí chybět:
• věk 18+
• výborný zdravotní stav a fyzická zdatnost
• závazek ke spolupráci alespoň po 2 semestry (pro klienta znamenáš jistotu)
Kde všude budou potřeba Tvé ruce:
• budou oporou při cestě na procházku, do školy, či do obchodu
• dopomohou klientovi s osobní hygienou, toaletou a oblékáním
• bezpečně zajistí klienta např. při přesunu z lůžka na vozík a zpět (zaučíme Tě)
• připraví, či podají chutnou stravu a nápoje, upraví zázemí klienta
• budou skládat origami, luštit křížovky, psát dopisy, či hrát společenské hry
Odměnou pro Tebe bude:
• spokojenost a úsměv klienta a jeho blízkých :o)
• potvrzená praxe od stabilní organizace, která je jedničkou v péči o klienty v jejich domácím prostředí!
• směny asistencí, dle Tvých časových možností (ranní, odpolední, večery, či víkendy)
• velmi pěkné ohodnocení v rámci oboru: 120 - 150.- Kč/hod.
• interní vzdělávání v oboru sociální péče
• odborné supervize a komunitní setkávání – pečujeme o Tvou kondici a pozitivní mysl
A pokud se Ti u nás bude líbit a Tvá asistence bude perfektní, počkáme si na Tebe, až dostuduješ. Nabídneme Ti
HPP, nadstandardní mzdu, a bude jen na Tobě, ve které oblasti se prosadíš!
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"URČITĚ NÁM POŠLI CV A PŘIPOJ SVÉ ČASOVÉ MOŽNOSTI A PÁR SLOV O TOM, ČÍM NÁM CHCEŠ BÝT
PROSPĚŠNÝ/Á.“
Kontakt: nabor@hewer.cz (předmět zprávy: „OA – město, kde chceš pracovat“)

24.9.2018
• Populární pražské nakladatelství hledá svědomitou pracovnici/svědomitého pracovníka na cca 2 dny v týdnu.
Nakladatelství Pierot působí na českém knižním trhu již od roku 1993. Zaměřujeme se především na původní, ale
i převzaté tituly zejména z oblasti cvičebnic a doplňkových učebnic pro základní školy, populárně-naučné literatury
a beletrie.
Klíčové činnosti:
- Příprava marketingových podkladů
- Příprava podkladů pro jednání
- Vyhledávání a zpracování informací (v českém a anglickém jazyce)
- Úprava webových stránek
- Doplňování databází
- Administrativní podpora back officu (kontaktování zákazníků telefonicky i e-mailem)
Kvalifikační požadavky:
- SŠ/VŠ
- Znalost PC, MS Office (Word, Excel, Outlook)
- Pečlivost, spolehlivost, samostatnost
- Analytické myšlení
- Pozitivní vztah a základní orientaci v literatuře
- Anglický jazyk- úroveň středně pokročilý, znalost Francouzského jazyka výhodou, ale ne podmínkou
Nabízíme:
- Zajímavé pracovní prostředí
- Dlouhodobou spolupráci
- Atraktivní finanční ohodnocení
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
Místo výkonu práce: Štefánikova 16/29, Praha 5
Kontaktní informace: www.pierot.biz
V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailové adrese: sulcova.eliska@pierot.biz
Kontaktní osoba: Eliška Šulcová
• LEKTOR/KA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ NA ŠKOLÁCH
Amnesty International ČR hledá dobrovolníky/dobrovolnice na pozici lektorů lidskoprávních workshopů pro základní
a střední školy.
Koho hledáme?
Dobrovolníka/ici, který/á se stane součástí vzdělávacího projektu na středních školách.
Člověka se zájem o vzdělávání a problematiku lidských práv ( nespravedlivě věznění, svoboda projevu, práva
menšin, migrace....).
Vhodné pro studenty VŠ i SŠ.
Co budeš dělat?
Vést workshopy a živé knihovny na školách. Co je živá knihovna? Mrkni na video: https://www.youtube.com/watch?
v=T8qtWebQZsk.
Podílet se na přípravě vzdělávacích programů
Inspirovat žáky a studenty k aktivitám na podporu lidských práv
Podílet se na evaluaci projektu
Co získáš?
Pracovní zkušenost v největší lidskoprávní organizaci
Rozvoj svých komunikačních, prezentačních a organizačních dovedností
Spoustu nových znalostí o lidských právech a různých menšinách
Smysluplnou práci v motivovaném týmu
Prostor pro kreativitu
Certifikát ( lze pojmout jako stáž)
Kde všechno bude probíhat?
Lektorovat je možné kdekoli v ČR.
Chceš s námi spolupracovat?
Vyplň nám prosím krátký úvodní dotazník https://goo.gl/VgnPyA , na jehož základě Tě pak kontaktujeme ohledně
osobního setkání, popřípadě společného skypu. Pokud budeš mít další otázky, obrať se na Martinu Neradovou,
martina.neradova@amnesty.cz (Čechy) nebo Markétu Jurčíovou, marketa.jurciova@amnesty.cz (Morava a
Slezsko)
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•

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 11/18 na obsazení pracovního místa se zařazením do Muzea města Mnichovo Hradiště s
nástupem možným od 1. listopadu 2018 (příp. dle dohody)
Druh práce (pracovní pozice):
· správce depozitáře
· kurátor sbírkových a mobiliárních fondů
· knihovník
podrobnosti ZDE

•

MOŽNOST PRAXE NA REALIZACI MEZIGENERAČNÍHO FESTIVALU.
Naše organizace A DOMA z.s. ve spolupráci s městskou části Praha 4 organizuje dne 5. ZÁŘÍ 2018 celodenní
mezigenerační festival ZNOVU
DO ŽIVOTA SPOLU [1] - Dne plného hudby, zábavného programu pro děti, tvůrčích dílen pro malé i velké, ukázky
tradičních
řemesel a mnoho dalšího.
Nabízená praxe by spočívala v podílení se na REALIZACI SOUTĚŽNÍCH AKTIVIT PRO MLADŠÍ I STARŠÍ DĚTI.
- aktivity jsou připraveny, je možnost úpravy, a společného doladění
- je zamýšlených 5 stanovišť, kde by v průběhu dne (10:00 - 19:00 h) probíhaly aktivity paralelně
- každé stanoviště bude mít 2 garanty - _jeden _z řad našich aktivních seniorů komunitního centra a _druhý _z řad
dobrovolníků (studentů)
- není podmínkou strávit tam celý den, možnost prostřídání, nebo spolupráce jen na pár hodin, dle individuálních
možností studentů
Nabízená praxe je na báze DOBROVOLNICTVÍ.
PROČ DO TOHO JÍT?
Student získá
- praktické dovednosti v realizaci volnočasových aktivit pro děti
- praktické dovednosti ve spolupráci se starší generaci
- povědomí o přípravě celého festivalu
- náhled do organizace, která se zabývá osobní asistenci u seniorů
- možnost potvrzení praxe
- reference o spolupořádaní mezigeneračního festivalu do CV

•

•

Kontakt: +420 725 001 061
znovudozivotaspolu@adoma-os.cz

Hledáme výpomoc do ateliéru Jeleních šperků
Jelení šperky s.r.o., https://www.jelenisperky.cz
Malý český ateliér na pomezí Žižkova a Vinohrad hledá nové posily na výpomoc při výrobě jelenů.
Co bude tvým úkolem?
· příprava materiálu a komponentů pro výrobu
· začišťovací a dokončovací práce
· příprava dárkových balení
· ostatní pomocné práce
Co požadujeme?
· manuální zručnost, pečlivost a trpělivost
· spolehlivost, samostatnost
· chuť do práce
A co za to nabízíme?
· možnost osobního i profesního rozvoje
· zajímavou a kreativní práci
· příjemné pracovní prostředí a ten nejlepší kolektiv
· dlouhodobou brigádu, kterou je možné kombinovat se školou.
Životopisy včetně fotografie zasílejte na kariera@jelenisperky.cz.
Do předmětu emailu uveďte – Výroba jeleních šperků
Životopisy, které nebudou splňovat výše uvedené body či budou bez fotografie, nebudou evidovány do výběrového
řízení. Děkujeme a těšíme se na spolupráci!
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Informace o pozici:
Místo pracoviště: U Rajské zahrady 797/8, Praha - Žižkov
Typ pracovního poměru: Brigáda
Délka pracovního poměru: Od 2.7.2018 do 31.10.2018
Typ smluvního vztahu: Práce na živnostenský list/IČO, dohoda o provedení práce
Plat: 80 Kč/hodina

31.5.2018
• Vydavatelství Bauer Media v.o.s. hledá:
Redaktora/Redaktorku českých celebrit pro společenský týdeník
Zajímáš se o společenské dění, láká tě svět celebrit, neunikne ti žádná informace z českého showbyznysu? Tak se
staň součástí nejúspěšnějších týdeníků na trhu a přidej se do týmu našich společenských časopisů. Hledáme do
týmu nové, energické a zvídavé kolegy.
Požadujeme
• nadšení pro práci, přehled o společenském dění a známých osobnostech,
• vynikající znalost českého jazyka a stylistiky,
• flexibilitu, samostatnost, komunikační dovednosti, zvídavost,
• redaktorské zkušenosti
• uvítáme někoho, kdo se nebojí udělat reportáž či rozhovor v terénu.
Vaší náplní práce bude
• tvorba vlastních článků,
• reportáže ze společenských akcí,
• získávání nových informací od známých osobností a jejich zpracování,
• navrhování aktuálních témat.
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