
 

 

Přihlášením se do výběrového řízení potvrzujete, že vámi uváděné informace jsou pravdivé, a 
dáváte souhlas ke zpracování a uchování vašich osobních údajů v souladu se zákonem č. 
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) hledá  

KOLEGU / KOLEGYNI DO SVÉHO TÝMU 

Do našeho týmu hledáme kolegu, který bude chtít v AMO rozvíjet své odborné téma, 

ale není mu cizí ani projektové řízení a organizace akcí. Máme zájem navázat 
dlouhodobou spolupráci s někým, kdo si vezme za své posunout AMO spolu s námi 

zase o kousek dál. Důležité jsou pro nás kromě kritérií níže také smysl pro humor, chuť 
pracovat s lidmi a pozitivní přístup k životu. 

Náplň 

� příprava a realizace popularizačních a výzkumných projektů v oblasti 

zahraniční politiky/mezinárodních vztahů 
� příprava souvisejících studií a komentářů věnujících se aktuálnímu dění 
� sledování mezinárodního dění a identifikace témat pro AMO 
� rozvoj stávajících partnerství se státní správou, občanským sektorem a 

byznysem  
� vystupování v médiích, na veřejných debatách a konferencích v ČR i zahraničí 

 

Očekáváme 

� inovativní tvůrčí přístup, proaktivní myšlení, touhu něco změnit 
� zaměření na některý světový region či téma mezinárodní politiky 
� výbornou orientaci v české zahraniční politice  
� vlastní kontakty v oboru 

� alespoň dvouletou prokázanou zkušenost s realizací projektů v týmu 

� doloženou zkušenost s přípravou i editací odborných a publicistických textů 
� schopnost vystupovat za organizaci navenek  
� ochotu cestovat 
� bezchybnou znalost češtiny a angličtiny slovem i písmem (veřejné vystupování 

i publikování v obou jazycích) 

� zájem o dlouhodobou spolupráci  
 

Nabízíme 

� práci na plný úvazek v Praze s flexibilní pracovní dobou 

� zázemí stabilní a renomované organizace 
� prostor pro uplatnění osobních a profesních cílů  



 

 

Přihlášením se do výběrového řízení potvrzujete, že vámi uváděné informace jsou pravdivé, a 
dáváte souhlas ke zpracování a uchování vašich osobních údajů v souladu se zákonem č. 
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

� možnost seberozvoje a zapojení se do profesní mezinárodní sítě 
� rozmanitou práci v rychle se vyvíjejícím prostředí  

� přátelskou neformální atmosféru  
� nástup v září 2017 

 

Pro zájemce 

Pokud vás uvedená pracovní pozice láká, pošlete prosím následující podklady e-mailem 
s předmětem „AMO kolega 2017“ naší ředitelce na vladka.votavova@amo.cz do 8. září: 

� strukturované CV v angličtině  

� motivační dopis se specifikací odborného zaměření v češtině 

� příklad vašeho odborného textu 
� příklad vašeho publicistického textu  
� kontakt na dvě osoby, které o Vás mohou poskytnout reference  

 

O nás  

AMO je nevládní nezisková organizace, která letos oslavila 20. výročí svého založení. 
Jsme předním českým zahraničně politickým think-tankem a 22 let pořádáme Pražský 
studentský summit. Naše aktivity se postupně rozšířily také na programy podporující 
rozvoj občanské společnosti, zvyšování občanských kompetencí mladých, předávání 
zkušeností z české transformace do zahraničí a propojování mladých profesionálů 
z různých odvětví. Svou prací přispíváme ke vzdělané a otevřené společnosti založené 

na toleranci a vzájemném porozumění.  

Těšíme se na spolupráci! 

 


