
Česká rada dětí a mládeže a Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží 
nabízí pracovní pozici: Koordinátor/ka Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog 
s mládeží. 

Práce je vhodná zejména pro aktivní mladé lidi včetně absolventů, kteří mají systematické myšlení a 
jsou schopní dotahovat svěřené úkoly do konce. Pozice umožní spoluvytváření politik s přímým 
dopadem na život mladých lidí. Práce nabízí možnost potkávat se se zajímavými mladými lidmi, 
pracovat na jedinečném projektu a přispívá k vlastnímu seberozvoji.  

Nástup od druhé poloviny října 2017, setrvání min. do 31. prosince 2018, možnost dlouhodobé 
spolupráce. Zaškolení (na zkrácený úvazek 0,2, resp. DPP) od 24. srpna 2017. 

 

 

 

Náplň práce: 

 Řízení projektu pracovní skupiny 
 Realizace aktivit s mladými lidmi a tvůrci politik dle projektu a akčního plánu (on-line 

konzultace, diskuze, semináře, školení, vedení skupiny mladých ambasadorů apod.) 
 Administrativní práce, příprava podkladů pro jednání a činnost pracovní skupiny (oslovování 

partnerů, politiků, úředníků, příprava newsletteru, správa webu www.strukturovanydialog.cz, 
komunikace a propagace na sociálních sítích apod.) 

 Koordinace týmu složeného ze zástupců veřejného a neziskového sektoru 
 Vedení programu mladých delegátů do OSN 
 Asistence členům pracovní skupiny 
 Spolupráce na přípravě projektů MŠMT a Erasmus+  
 Práce s mladými lidmi (práce s jednotlivci i skupinami, včetně školení a koučování) 
 Služební cesty po ČR i do zahraničí 
 Komunikace s partnery, síťování jednotlivců a organizací 
 Reprezentace pracovní skupiny a České rady dětí a mládeže na akcích partnerů 

Požadavky: 

 Zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost, důslednost 
 Dobrá znalost českého a anglického jazyka (min. stupeň B2) slovem i písmem 
 Nadšení a snaha měnit věci k lepšímu, ochota pracovat nad rámec běžných povinností, 

kreativita 
 Organizační schopnosti 
 Orientace na internetu, sociálních sítích, schopnost spravovat webové stránky, orientace v 

českém veřejném a politickém sektoru 
 Zájem a vnitřní motivace o veřejné záležitosti a otázky spojené s mládeží 
 Výhodou znalost politiky mládeže na národní a evropské úrovni, zkušenost (dobrovolnická i 

profesní) z organizací pracujících s dětmi a mládeží či jiné NNO 
 Flexibilní časové rozložení (večerní akce, víkendy apod.) 
 Zkušenost se správou projektových financí (Erasmus+) a základní ekonomické a právní 

povědomí   



Nabízíme: 

 Smysluplná a veřejně prospěšná práce na celý úvazek (smlouva na dobu určitou do 31. 
prosince 2018) 

 Práce v přátelském kolektivu, v jedné z předních českých NNO 
 Odpovídající platové podmínky a pracovní benefity 
 Pracoviště v centru Prahy 
 Možnost částečně flexibilní pracovní doby (dle domluvy) 
 Možnost dalšího osobního a profesního vzdělávání 
 Možnost dlouhodobé spolupráce 

V případě zájmu zasílejte následující podklady do 25. července 2017 na e-mail 
lenka.jurenova@crdm.cz 

 Osobní a profesní životopis 
 Motivační dopis (alespoň 1 A4 – proč vás práce zajímá, jakou máte motivaci pracovat v 

oblasti strukturovaného dialogu s mládeží, nápady a postřehy k zapojování mladých lidí do 
veřejného života…) 

 Případné reference (písemná doporučení, kopie certifikátů, či kontakt na konkrétní osoby) 

V případě zájmu zaměstnavatele budete pozváni k osobnímu pohovoru dne 7. nebo 8. srpna 2017 

Při výběru k osobnímu pohovoru Vás budeme kontaktovat a zadáme Vám ke zpracování a realizaci 
několik úkolů, které budou sloužit jako podklad během osobního setkání 

V případě zájmu o další informace se neváhejte obrátit na tel. (+420) 724 090 078. 

 


