
 

 

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. Po skončení 

výběrového řízení nebudou vaše osobní údaje dále uchovávány. 

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) hledá  

VEDOUCÍ / VEDOUCÍHO PR A KONFERENČNÍHO 

SERVISU  

Do našeho týmu hledáme kolegu, který bude mít na starosti propagaci organizace a 

bude zodpovědný za organizaci našich veřejných i uzavřených akcí. Máme zájem 

navázat dlouhodobou spolupráci s někým, kdo bude v AMO chtít rozvinout své 

zkušenosti a posunout spolu s námi AMO zase o kousek dál. Jedná se o pozici ve 

vedení organizace. Důležité jsou pro nás kromě kritérií níže také smysl pro humor, chuť 

pracovat s lidmi a pozitivní přístup k životu. 

Náplň 

� zodpovědnost za vytváření, realizaci a vyhodnocování komunikačních kampaní 

� copywriting kratších textů (zejména tiskové zprávy) 

� aktivní komunikace s novináři a redakcemi, posilování dobrých vztahů 

� dohled nad obsahovou a obrazovou podobou webu, prezentací na sociálních 

sítích a rozesílkou newsletteru (Mailchimp) 

� tvorba a správa reklamních kampaní na sociálních sítích 

� logistická a organizační příprava a realizace akcí (semináře, kulaté stoly, 

konference…) – komunikace s dodavateli, zodpovědnost za přípravu a hladký 

průběh, dohled nad organizačním týmem, propagace 

� komunikace s řečníky a účastníky akcí 

 

Očekáváme 

� dobré organizační schopnosti, inovativní a „can do“ přístup 

� doložitelnou zkušenost v oblasti PR  

� vysokoškolské vzdělání (min. Bc.) 

� samostatnost, zodpovědnost, pečlivost 

� výborná znalost češtiny, pracovní znalost angličtiny  

� základní orientaci v zahraničně politických tématech a znalost české mediální 

scény 

� zájem o dlouhodobou spolupráci  

� zkušenost s prací v redakčním systému WordPress a s programem Mailchimp 

výhodou 



 

 

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. Po skončení 

výběrového řízení nebudou vaše osobní údaje dále uchovávány. 

Nabízíme 

� možnost realizovat vlastní nápady ve veřejném prostoru 

� práci na plný úvazek v Praze s flexibilní pracovní dobou  

� měsíční odměnu 25 000 – 30 000 Kč (dle zkušeností a výsledků práce) 

� výjimečnou příležitost podílet se na práci vlivného zahraničně politického think 

tanku a potkat se se zajímavými lidmi 

� zázemí renomované organizace 

� rozmanitou práci v přátelském kolektivu 

� nástup ihned nebo dle dohody 

 

Pro zájemce 

Pokud vás uvedená pracovní pozice láká, pošlete, prosím, následující materiály naší 

ředitelce na vladka.votavova@amo.cz: 

- váš strukturovaný životopis v češtině 

- kontakty (jméno a telefon) na dvě osoby, které mohou poskytnout reference 

- vámi vypracovanou tiskovou zprávu v češtině k vydání publikace „Trends of 

Visegrad European Policy“ (2017), kterou loni AMO skutečně zveřejnila a 

informace o ní jsou volně dostupné na internetu (rozsah max. 1 A4) 

- stručný bodový soupis přípravných kroků vedoucích k úspěšné realizaci tiskové 

konference k vydání publikace „Trends of Visegrad European Policy“ 

Jako předmět e-mailové zprávy, prosím, uveďte „Vedoucí PR a konferenčního servisu 

AMO“. Uzávěrka přihlášek je 18. února 2018. Kontaktovat budeme pouze uchazeče, 

kteří postoupí do druhého kola. 

O nás  

AMO je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 v Praze. Jsme předním 

českým zahraničně politickým think tankem a již 23 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 vaše odpovědi! 


