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Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) hledá do svého 
týmu novou kolegyni/kolegu na pozici tajemník/manažer 

Zajímá Vás oblast trestní justice a systémové změny v této oblasti? 

Chcete se stát součástí střešní organizace? 

Hledáte zajímavou práci s možností osobního růstu? 

Pak hledáme právě Vás! 

 
V čem bude spočívat Vaše práce? 

- komunikace se členy Asociace a členy výboru a garanty pracovních skupin 
- pěstování vztahů a komunikace s tuzemskými i zahraničními partnery  
- podílení se na rozjezdu organizace a zajištění provozu kanceláře 
- koordinace projektu a komunikace se zahraničním donorem  
- správa webu a sociálních sítí Asociace včetně tvorby obsahu 
- organizační zajištění pracovních jednání a seminářů 

 
 

Co od Vás očekáváme? 

- zájem přispět k systémovým změnám v oblasti integrace trestaných osob  
- samostatnost, aktivní přístup a organizační schopnosti 
- výborné komunikační schopnosti 
- spolehlivost, proaktivitu a týmovou spolupráci 
- aktivní znalost anglického jazyka slovem i písmem 
- zkušenost s projektovým řízením  
- orientaci ve správě sociálních sítí  
- znalost MS Office 
- flexibilitu 

 
Vaší velkou výhodou může být zkušenost : 

- s rozjezdem nových projektů 
- ze spolupráce se zahraničními partnery 
- s psaním projektových žádostí 
 

 
A co by Vás u nás mohlo bavit? 

- práce, která má smysl a určitě není nudná  
- flexibilní pracovní doba a možnost práce z domova – vhodné i pro kombinaci 

s mateřskou/rodičovskou dovolenou atd. 
- sick days, 5 týdnů dovolené  
- vzdělávání a možnost profesního růstu 
- přátelské zázemí   
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Nástup:   ihned/nebo podle domluvy 
 
 
Pracovní poměr:  HPP na dobu určitou s možností dalšího prodloužení, úvazek 0,5; 
koncem roku 2021 možnost navýšení na 0,75 úvazku. 
 
Plat: nástupní:  32 000 – 34 000 Kč (při plném úvazku a podle míry zkušeností), po 
zaškolení zvýšení, v případě zájmu lze fakturovat. 
 
Životopis a motivační dopis, prosím, posílejte na adresu kancelar@aoov.cz 
 
 

 

 

kancelar@aoov.cz

