
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa: 

PR manažer/manažerka EYD2015 
 

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výběrové řízení na obsazení projektové pozice PR 

manažer/manažerky v souvislosti s implementací grantu Evropské komise “Evropský rok pro rozvoj 

2015” (EYD2015). 

Kontext:  

Česká rozvojová agentura je organizační složka státu zřízená Ministerstvem zahraničních věcí ČR na 

základě zákona č. 151/2010 Sb. za účelem zajišťování realizace dvoustranné zahraniční rozvojové 

spolupráce. Projekty probíhají v programových a projektových zemích, a jsou realizovány jak 

soukromými firmami a neziskovými organizacemi, tak dalšími subjekty. Pro více informací viz web 

ČRA a EYD2015. 

Pracovní pozice: PR manažer/manažerka, EYD 

Předpokládaná náplň práce: 

- Navrhovat, připravovat a realizovat externí komunikace směrem k médiím, partnerům a 
veřejnosti na základě komunikačního plánu organizace. 

- Spolupracovat s dodavateli PR materiálů, s médii.  

- Podílet se na organizaci akcí pro veřejnost. 

- Zajišťovat vizuální prezentaci organizace ve spolupráci s externisty. 

- Vyhledávat nové příležitosti na propagaci organizace; navazovat mediální partnerství. 

- Zodpovědnost za obsahovou i formální náplň informačních materiálů a komunikačních výstupů 
napříč všemi komunikačními kanály: osobně prezentovat organizaci v médiích, psát texty a 
články, připravovat zajímavý a pravidelný obsah pro web, Facebook, newslettery, atp. 

Kvalifikační požadavky kladené na uchazeče: 

- Státní občanství České republiky. 

- Trestní bezúhonnost. 

- Ukončené vysokoškolské vzdělání (minimálně na úrovni 6 Evropského kvalifikačního rámce, tedy 
tituly Bc. a DiS.); výhodou vysokoškolské vzdělání v oblastech propagace, žurnalistika, grafika 
apod. 

- Výborné komunikační schopnosti. 

- Perfektní češtinu a velmi dobrou angličtinu (slovem i písmem). Znalost anglického jazyka 
odpovídající minimálně úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce1 (viz seznam 
standardizovaných zkoušek). 

- Orientaci v tištěných i online médiích. 

- Velmi dobrou znalost práce na PC (znalost práce s grafickými programy a editací webových 
stránek výhodou) 

- Profesionální zkušenost v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce a/nebo řízení či koordinace 
projektů výhodou. 

- Praxe na obdobné pozici alespoň 3 roky. 

 

                                                           
1 http://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Dn%C3%BD_evropsk%C3%BD_referen%C4%8Dn%C3%AD_r%C3%A1mec  

https://europa.eu/eyd2015/cs
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/rozhodnuti-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/rozhodnuti-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Dn%C3%BD_evropsk%C3%BD_referen%C4%8Dn%C3%AD_r%C3%A1mec


 

Předpokládáme spolupráci formou dohody (ne pracovní poměr). Rozsah spolupráce bude flexibilní a 

bude předmětem dohody. Finanční odměna bude stanovena dohodou a bude odpovídat odborným 

zkušenostem a rozsahu prováděných činností. Předpokládaný začátek spolupráce: od 1. 8. 2015.  

 

Vaše přihláška se bude skládat z: 

 Strukturovaného profesního životopisu (v češtině nebo angličtině). 

 Motivačního dopisu (v češtině), obsahujícího zároveň popis relevantních pracovních 

zkušeností v souvislosti s výše uvedeným popisem pracovní pozice. 

a dále volitelně: 

 Ukázky vlastních PR článků, produktů, atp. (maximálně 3ks). V případě velkého objemu dat 

soubor zabalte jako .zip a nahrajte na dočasné uložiště (např. www.uschovna.cz) a do emailu 

přiložte pouze odkaz na zabalený soubor. 

 

Svou přihlášku, prosím, zašlete do 19.7.2015 (včetně) a to pouze emailem na adresu: 

koubek@czda.cz. Jako předmět uveďte “Výběrové řízení - PR“. Na přihlášky bez povinných příloh 

nebude brán zřetel. 

 

Česká rozvojová agentura si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu zrušit, neobsadit 

veškeré výše uvedené pracovní pozice nebo nevybrat žádného z uchazečů, a to bez udání důvodu. 

http://www.uschovna.cz/
mailto:koubek@czda.cz

