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Česká společnost ornitologická je partnerem celosvětového sdružení na ochranu ptáků BirdLife International 

ČSO hledá pracovníka na pozici: 

Pracovník pro KOMUNIKACI 

Zajišťuje prezentaci ČSO nejrůznějšími komunikačními kanály s důrazem na 

jasné sdělování postojů ČSO směrem k laické i odborné veřejnosti.  

 

Minimálně poloviční až plný úvazek. 

Pracoviště Praha-Smíchov, Na Bělidle 34. 

Nástup dle dohody, ideálně co nejdříve, nejpozději od 1. ledna 2019. 

Smlouva na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou. 

Stručný popis práce 

 Zajištění externí komunikace ČSO a jednotlivých projektů podle schváleného plánu – 

práce tiskového mluvčího (psaní tiskových zpráv, zodpovídání dotazů, aktivní 

komunikace s medii apod.). 

 Správa kanálů ČSO na sociálních sítích, spolupráce na správě webu ČSO. 

 Příprava a vedení ochranářských a vzdělávacích kampaní. 

Požadujeme 

 min. SŠ vzdělání, 

 excelentní komunikační schopnosti v osobním, telefonním i písemném kontaktu, 

kreativní myšlení, 

 bezchybný písemný projev v češtině, schopnost rychlé formulace psaného textu,  

 schopnost a chuť být v neustálém kontaktu s lidmi, schopnost koncentrace, prioritizace 

a dodržování termínů při větším množství drobných úkolů, 

 znalost angličtiny slovem i písmem alespoň na pracovní úrovni (překlady tiskových 

zpráv, pracovní jednání s kolegy z ciziny, účast na mezinárodních akcích), 

 kladný vztah k nevládním organizacím, k ptákům a k ochraně přírody, 

 alespoň základní znalosti ptáků (opravdu základní – např. co je brhlík, čím se živí 

ledňáček a kde hnízdí rorýs?). 

Výhodou 

 vzdělání nebo praxe v novinařině či marketingu, zkušenosti s psaním autorských textů, 

 zkušenosti s profesionálním využíváním sociálních medií, 

 zkušenosti s fotografováním, úpravou fotek, natáčením a stříháním videí, 

 zkušenosti se správou webu, 

 zkušenosti s vedením ochranářských kampaní, 

 pokročilé ornitologické znalosti. 
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Nabízíme 

 pestrou, kreativní a smysluplnou práci s viditelným ochranářským dopadem, 

 práci ve vlivné nevládní organizaci, která je partnerem BirdLife International v Česku, 

 úvodní zaškolení, možnost pravidelné účasti na školeních a seminářích, včetně 

zahraničních, 

 inspirativní, přátelští a vstřícní kolegové, pracoviště v centru Prahy, 

 velkou míru samostatnosti, pružnou pracovní dobu, možnost částečné práce z domova, 

 telefon s neomezeným tarifem, kvalitní dalekohled, notebook, 

 základní mzdu 27 000 Kč (hrubá mzda při plném úvazku, při zkráceném adekvátní 

podíl), s možností navýšení po zkušební době. 

 

 

Zájemci, hlaste se u ředitele ČSO Zdeňka Vermouzka, 773 380 285, verm@birdlife.cz. 

Přihlášky zasílejte emailem, přiložte: 

- stručný životopis, 

- dopis vysvětlující Váš zájem o tuto práci, 

- vyjádření, jaká výše úvazku by pro Vás byla ideální, 

- ukázku vašich publikovaných textů, postů na sociálních sítích, prezentací, případně 

videí, na které jste hrdí.  

 

Termín pro zaslání přihlášek je 30. září 2018. Pohovory s vybranými uchazeči 

proběhnou v týdnu od 8. října. 


