
 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  

Dům zahraniční spolupráce (DZS) vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: 

odborný referent Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí / 

lektoráty  
 
POŽADUJEME: 

- VŠ vzdělání (minimálně Bc.) 
- aktivní znalost anglického jazyka  
- znalost práce na PC (MS Excel, MS Word, MS Outlook, MS PowerPoint) 
- schopnost týmové práce, pro-aktivní přístup 
- samostatnost, dobré organizační, administrativní a komunikační schopnosti, pečlivost a spolehlivost 

 
VÝHODOU: 

- vzdělání v humanitních oborech (zejména v českém jazyce) 
- výborná znalost českého jazyka a dobrý vztah k češtině 
- pracovní zkušenost ideálně v oblasti výuky češtiny pro cizince, či lektorátů 
- zkušenost s vedením a kontrolou rozpočtu 
- zkušenost se zahraniční mobilitou 
- redakční práce v časopise, psaní článků 

 
NABÍZÍME: 

- spolupráci na HPP (od září)  
- zajímavou práci v dynamicky rostoucí, stabilní organizaci 
- příjemné pracovní prostředí v centru Prahy (metro „B“, stanice Náměstí Republiky) 
- zaměstnanecké benefity 

 
NÁPLŇ PRÁCE: 

- organizační zajištění vysílání lektorů Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na 
zahraniční vzdělávací instituce, administrativně technická podpora těchto vysílaných lektorů češtiny 
v zahraničí, participace na výběru a jejich vyslání 

- zajištění komunikace s lektory  
- zajištění komunikace s ČSSZ a zahraničními institucemi ohledně odvodů do zahraničí 
- vedení rozpočtu, kontrola čerpání  
- zajištění vybavování lektorátů učebními materiály 
- úzká spolupráce s krajanskou částí Programu, MŠMT, MZV a odbornou akademickou obcí 
- příprava statistik o realizaci Programu 
- propagace aktivit Programu, účast na seminářích, konferencích a veletrzích  
- organizace letního setkání učitelů a lektorů, redakční práce spojená s přípravou vydání elektronického 

bohemistického časopisu Krajiny češtiny 

 
V případě, že Vás tato nabídka zaujala, zašlete svůj životopis a motivační dopis na e-mailovou adresu 
volnamista@dzs.cz. NEZAPOMEŇTE uvést název pozice, o kterou se ucházíte a telefonický kontakt na 
Vás. Nabídky uchazečů přijímáme 23. 7. 2017. 
 
Zasláním a předáním uvedených dokumentů dává uchazeč v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas ke zpracováním svých osobních údajů pro účely 
výběrového řízení na výše uvedenou pozici. 
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