Hledáme koordinátora/ku online komunikace
Nadace Open Society Fund Praha rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie. Má
více než 20 let zkušeností a patří mezi pět největších nadací v České republice. Financuje a
sama realizuje jak projekty, které usilují o systémové změny na celostátní úrovni, tak
projekty, které přispívají k řešení konkrétních lokálních situací. Mezi klíčová témata, na která
se zaměřuje, patří rozvoj efektivní a transparentní veřejné správy prostřednictvím Fondu
Otakara Motejla, vzdělávání dětí a mladých lidí, rovné příležitosti žen a mužů a aktivní role
Česka v Evropské unii.
V současné době hledáme do našeho týmu koordinátora/ku online komunikace na
plný úvazek, který/á bude zodpovídat za správu, rozvoj a pravidelnou aktualizaci webů
a sociálních sítí.
Pozice je vhodná pro zájemce se zkušenostmi s editací textů a se správou webu a
sociálních sítí.
Co Vás čeká?
● editorská práce: pravidelná aktualizace článků a příspěvků na všech online kanálech
nadace včetně přípravy nebo editace textů
● rozvoj online komunikace nadace
● moderování diskuzí a reakcí na našich sociálních sítích
● úzká spolupráce s manažerkou komunikace a manažerem IT
● úzká spolupráce s programem Dejme (že)nám šanci, příprava nového webu
programu, propagace výstupů podpořených projektů a výsledků programu
● příprava podkladů pro články a mediální komunikaci
● příprava a odesílání elektronického newsletteru
● plánování kampaní a reklam na sociálních sítích
● správa Google Adwords
● příprava pravidelných analýz online kanálů a jejich vyhodnocení
Co od Vás čekáme my?
● ideálně 3 roky praxe v oboru PR se zaměřením na online komunikaci
● výbornou orientaci v online prostředí
● výborný mluvený a písemný projev v češtině a angličtině
● samostatnost a proaktivní přístup, spolehlivost a důslednost
● zájem o témata Nadace OSF
● kreativitu, komunikativnost, schopnost navazovat a kultivovat vztahy
● strategické myšlení a organizační schopnosti
● smysl pro práci v týmu
Co nabízíme:
● úvazek 1,0 - nástup dohodou
● zajímavou a smysluplnou práci
● zázemí profesionální nadace a podíl na jejím směřování
● flexibilní pracovní dobu a možnost práce z domova
● 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, sick-leave
● kancelář v klidné lokalitě s dobrou dostupností MHD
● mzdové ohodnocení odpovídající kvalifikaci a praxi uchazeče/uchazečky a
stanoveným mzdovým pravidlům Nadace OSF

●

Nadace OSF je zaměstnavatel, který se řídí zásadou rovných příležitostí pro všechny

Výběrové řízení:
Podmínkou pro zařazení do výběrového řízení je předložení následujícího:
● strukturovaný CV v češtině a angličtině
● motivační dopis na 1 stránku
● jméno a kontakt (telefon a e-mail) tří osob, které mohou poskytnout reference
Uchazeči/uchazečky, kteří projdou prvním kolem výběrového řízení, budou pozváni na
osobní pohovor.
Nástup co nejdříve.
Zájemce prosíme o zaslání životopisu a motivačního dopisu na e-mailovou adresu:
konkurz@osf.cz (do pole předmět uveďte „Komunikace“), a to nejpozději do 6.11.2016.

