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Křesťanská akademie mladých, z.s. hledá 
 

koordinátora oddělení Školy pro Život 
 

Popis pozice:  
Místo výkonu: domácí kancelář a místa realizovaných akcí  
Rozsah/úvazek: 50%, na živnostenský list (preferujeme) nebo zaměstnanecký poměr  
Nástup: dle dohody  

 
Náplň práce:  
Komunikace a administrativní podpora ŠpŽ 
1. interní komunikace 

• rezervace ubytování na setkání týmu 
• zasílání materiálů lektorům ve spolupráci s Naďou K. 
• systémy - CRM, ASANA, registrace na akce apod.  

2. externí komunikace 
• pomoc s přípravou s komunikační strategií a harmonogramem propagace 
• příprava mailingů, korektura textů 
• tvorba a korektura videí 
• weby Škola pro život, Daniel hnutí, Komenský-Příběhy lidskosti 
• Facebook ŠpŽ 
• evidence fotek, log, story book, zpětné vazby 
• e-shop Etické a charakterové výchovy 

Management akcí 
1. Organizace akcí ŠpŽ a Komenský 

• konference, semináře (registrační formulář, evidence přihlášených, zajištění stravy, rozdělení do 
pokojů, rezervace prostor na ubytování, jmenovky, emaily s účastníky, platby, faktury řečníkům, 
zajištění složek, letáků, materiálů, prodej, občerstvení, vyúčtování, uklízení věcí po konf.) 

• jedná se především o webináře, workshopy pro lektory, lektorskou konferenci, Daniel akce, O krok 
dál, ... 

2. Interní akce ŠpŽ - týmy, setkání apod. 
 
Osobní fundraising 
 
Dovednosti:  

• zkušenost se vzděláváním dětí a mládeže 
• organizační schopnosti  
• schopnost komunikovat na vysoké úrovni  
• angličtina B2  
• aktivní využívání a práce se současnými sociálními sítěmi 

V případě zájmu nás kontaktujte na hr@kam.cz.  

Kateřina Kabut  
HR manažerka, tel.: 739 432 218 
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Odesláním Vašeho životopisu vyjadřujete souhlas se zpracováním Vámi poskytnutých údajů pro účely realizace 
výběrového řízení s tím, že Vámi zaslaný životopis uchováme v naší databázi pro případ, že bychom Vás v budoucnosti 
chtěli oslovit s nabídkou práce. Prohlašujeme, že veškeré Vámi zaslané údaje budou použity pouze pro účely 
výběrového řízení. Bližší info k ochraně osobních údajů najdete na www.kam.cz/gdpr. 
 
 


