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Křesťanská akademie mladých, z.s. (KAM) 
se sídlem: Emila Pajurka 142, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 66932840 
 

vyhlašuje 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

na pozici 
VEDOUCÍ ZÁZEMÍ + IT MANAŽER 

 
Hledáme vedoucího Zázemí (COO) se zkušeností s finančním managementem a IT systémy.  
 
Popis pozice: 
Místo výkonu:    Emila Pajurka 142, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí + home office 
Rozsah/úvazek:  100%, zaměstnanecký poměr nebo na živnostenský list (preferujeme) 
Tým/spolupracovníci:   3-6 podřízených 
Hlavní role:    zastřešení kanceláře KAM + provozu KC Malenovice 
Nadřízený:    ředitel 
Interní spolupráce:  vedoucí služeb/programů KAM, manažer/provozní KC Malenovice, zástupci 

výkonného týmu JV v ČR i v USA 
Externí spolupráce:  úřady, dodavatelé služeb, spolupracující církve, podporovatelé, další 

křesťanské služby 
Nástup:  dle dohody (kdykoliv od 1.9.2022) 
 
Zázemí vytváří podporu pro služby/programy KAM a zahrnuje následující oblasti/činnosti: 
 
Administrativa + HR: 

• personalistika, správa dokumentů 
• administrativní podpora JV (Josiah Venture) – mezinárodní organizace se sídlem v USA a výkonným 

mezinárodním týmem v ČR, jejíž je KAM součástí 
 
Finance: 

• účetnictví 
• pojištění majetku a odpovědnosti 
• správa kontaktů a privátní podnikové sítě T-Mobile 

 
Komunikace: 

• interní a externí komunikace 
• používání komunikačních nástrojů (web, FB, PR články, KAM Noviny, e-mailové “Zprávy z KAM”) 

pro naplnění komunikační strategie 
• podpora vedení KAM (správní rada) a společných akcí KAM (setkávání pracovníků KAM, 

konference) 
 
IT systémy: 

• správa uživatelských PC, serverů a počítačové sítě, zálohování dat 
• sběr a analýza dat z různých oblastí organizace (KAM služba/aktivity, finance, HR, …) 
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Pozn.: Tyto činnosti poskytuje kancelář KAM nejen pro vlastní potřebu KAM, z.s., ale také pro další 
organizace/služby (Josiah Venture, JV-KAM, s.r.o., JV Europe, Etická výchova, EGGC, Inspiration, ESK 
Havířov, …). 
 


