Dobrý den,
jmenuji se Barbora Janečková, v roce 2007 jsem založila Český institut biosyntézy,
který v příštím roce oslaví své desáté narozeniny. S ohledem na množství výcviků a
workshopů, které jsme za oněch deset let uskutečnili a počet studentů
a psychoterapeutů, kteří prošli naší terapeutickou školou, začíná být stále složitější
udržet kontakt se všemi. Hledáme proto někoho, kdo se postará, aby o nás měli
lidé (studenti, absolventi, odborná veřejnost, širší veřejnost) pravidelné informace,
abychom dostatečně dopředu inzerovali naše akce a monitorovali úspěšnost našich
PR aktivit.

Dobrý den,
jmenuji se Anna Audrlická a mám na starosti řízení projektu Sociální kliniky.
Projekt Sociální kliniky založil Český institut biosyntézy, a přestože se zaměřuje na
jinou skupinu a jiné služby, jsou společně úzce provázáni. Sociální klinika poskytuje
psychoterapii lidem, kteří se nacházejí v náročné životní situaci, akutně ji potřebují
a nemohou si ji z finančních důvodů dovolit. Vzhledem k tomu, že počet klientů i
počet dobrovolníků v našem týmu se neustále rozrůstá, potřebujeme se dobře
postarat o náš dobrovolnický tým i naše dárce a fanoušky a být s nimi v kontaktu.
Hledáme člověka, který by uměl nastavit vhodnou platformu péče o dárce a naše
dobrovolníky, a pak o ně s naší pomocí vhodně pečovat. Součástí práce je i budoucí
kampaň na osvětu týkající se psychoterapie.

Hledáme jednoho člověka, který by byl schopen pojmout práci pro dvě “oddělení”. Vzdělávací část Českého
institutu biosyntézy i projekt Sociální kliniky.
Co u nás budete dělat
Zmapujete stávající PR aktivity v organizaci
Navrhnete systémový přístup v PR a řízení vztahů s partnery
Zpracujete a budete realizovat PR plán (pro Český institut biosyntézy a Sociální kliniku)
Udržovat a rozvíjet vztahy s klienty, dobrovolnickým týmem, absolventy a partnery
Získávat nové klienty pro Český institut biosyntézy (marketingové aktivity)
Koordinovat vznik edukačních videí a materiálů
Spolupracovat na akcích pro veřejnost (např. oslavy výročí, vánoční večírky, přednášky)
Co k tomu potřebujete
Zkušenost s PR (plánování, realizace, monitoring, evaluace) na obdobné pozici
Kreativitu, odvahu, optimismus, důslednost a pečlivost
Schopnost výborně komunikovat v týmu a zároveň samostatnost
Proč se Vám u nás bude líbit
Ocitnete se v prostředí menší organizace, takže uvidíte svou práci od začátku do konce
Budete podporovat aktivity, které přinášejí lidem užitek a pomoc
Čekáme na nové nápady, jsme otevření a vstřícní
Staráme se o sladění pracovního a soukromého života
Dostanete možnost rozvíjet své profesní dovednosti prostřednictvím mentoringu a odborného vzdělávání
Co by Vás ještě mohlo zajímat
Rozsah práce předpokládáme 8 hodin týdně, forma je DPP nebo smlouva o spolupráci
Rádi bychom spolupráci začali od října 2016
Pracovat budete v Praze
Máte-li zájem o uvedenou pozici, zašlete nám, prosím, Váš životopis spolu s průvodním dopisem nejpozději
do 5. září 2016 na adresu anna.audrlicka@socialniklinika.cz

