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

ČSO hledá pracovníka na pozici: 

Fundraiser pro individuální dárcovství 

Poloviční úvazek (20 hodin týdně) 

Pracoviště Praha-Smíchov, Na Bělidle 34. 

Nástup 1. února 2020 (nebo dříve dle dohody). 

Smlouva na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou. 

 

Posláním ČSO je již 93 let ochrana a výzkum ptáků a jejich prostředí. Pro 

naplnění naší činnosti zajišťujeme finance z různých zdrojů, přičemž dárcovská 

podpora nabývá na stále větším významu, intenzivně přibývá lidí, kteří podporují 

činnost ČSO finančně i materiálně.   

Proto chceme posílit náš komunikačně–fundraisingový team o dalšího pracovníka, který by 

se věnoval především:  

 správě databáze dárců ČSO, 

 udržování vztahů a zajištění komunikace se stávajícími dárci, 

 přípravě fundraisingových textů, plánování, vytváření a propagaci nových dárcovských 

výzev a kampaní, 

 správě a aktualizaci dárcovského systému Darujme.cz,  

 dalšímu rozvoji individuálního dárcovství, zejména on-line, 

 a občas i něčemu jinému dle zadání vedoucího oddělení. 

 

Hledáme zrovna Vás?  

 Máte minimálně středoškolské vzdělání?  

 Umíte se dlouhodobě nadchnout pro věc, v našem případě pro získávání peněz na 

ochranu ptáků?  

 Máte příjemné vystupování, baví vás komunikovat s různými typy lidí, rádi nejen 

mluvíte, ale i nasloucháte? Máte dobré nápady, jste tvořivý/á?  

 Skvěle ovládáte češtinu, bezchybně a kreativně píšete?  

 Zvládnete komunikovat v angličtině ústně i písemně tak, že pro vás není problém účast 

v mezinárodních kampaních a na pracovních jednáních v angličtině?  

 Můžete o sobě říci, že jste pečlivý/á, spolehlivý/á, umíte pracovat samostatně i 

v teamu, zvládáte i práci pod tlakem? Dodržujete termíny?  

 Znáte alespoň trochu ptáky?  

Pokud jste všude odpověděli ANO, tak je to skvělé a rádi se o vás dozvíme víc! 



 

 

Česká společnost ornitologická 
Na bělidle 34, 150 00 Praha-Smíchov | 777 330 355 | cso@birdlife.cz | www.birdlife.cz 

 

 

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

Budete mít ovšem VÝHODU, pokud:  

 máte vystudovanou vysokou školu, 

 máte zkušenosti s fundraisingem/marketingem/s komunikací se zákazníky, popř. jste 

pracoval/a v nadaci, 

 máte hlubší zkušenosti s on-line fundraisingem, 

 umíte spravovat databáze, 

 již jste někdy pracoval/a se systémem Darujme.cz, 

 máte zkušenost s profesionálním využíváním nových medií a sociálních sítí, 

 umíte upravovat obrázky, popř. vytvářet videa,  

 jste člen/dobrovolník/podporovatel ČSO. 

 

Co vám můžeme nabídnout my?  

 Pestrou, kreativní a smysluplnou práci s viditelným ochranářským dopadem, 

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

 zaškolení a podporu, účast na školeních a seminářích, včetně zahraničních, 

 inspirativní, přátelské a vstřícné pracovní prostředí, fajn kolegy 

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

 SIM s neomezeným voláním a 5 GB dat měsíčně, 

 5 týdnů dovolené, 

 účast na exkurzích ČSO, 

 základní mzdu v rozmezí 13—14 tis. Kč v závislosti na zkušenostech (poloviční úvazek, 

hrubá mzda). 

 

Zaujali jsme Vás? Přihlaste se nám u zástupkyně ředitele ČSO Lucie Hoškové,  

602 972 368, hoskova@birdlife.cz. 

Pošlete nám prosím:  

- něco o sobě – proč byste chtěl/a pracovat v ČSO a proč na této pozici, 

- stručný životopis, 

- fundraisingový e-mail pro členy ČSO žádající příspěvek na výkup rybníku Brčálník, 

významného hnízdiště vodních ptáků. 

 

Přihlášku nám zašlete do 11. listopadu 2019. Vybrané uchazeče pozveme na ústní 

pohovory, které proběhnou v druhé polovině listopadu. 


