
 

Sdružení Ackermann-Gemeinde, z.s. vyhlašuje výb ěrové řízení na pozici:  

office manager a referent s NJ 

Český spolek Sdružení Ackermann-Gemeinde chce přispívat ke konstruktivnímu utváření Evropy. Činí tak u 

vědomí staletí trvajících společných dějin Čechů a Němců. Proto se svojí prací zasazuje o uchování společného 

kulturního dědictví a o smíření obou národů. Při své práci vychází z křesťanských zásad. Podstatným úkolem 

organizace je také sociální a charitativní činnost jako jeden ze základních postojů křesťana. SAG zve ke členství 

nejen křesťany, ale i ty občany, kteří se chtějí zasazovat o mírové soužití v Evropě. SAG úzce spolupracuje se 

spolkem Ackermann-Gemeinde v SRN i s jinými sobě blízkými organizacemi v České republice a v zahraničí. 

 Náplň práce 

• Administrativní agenda – poštovní a e-mailová korespondence 
• Technické a administrativní zajištění chodu kanceláře 
• Správa databáze a členské základny SAG 
• Správa redakčního systému internetové prezentace 
• Pravidelné tvoření tištěných výstupů a informačních materiálů  
• Spolupráce na přípravách akcí, konferencí a prezentací, registrace účastníků 
• Medializace práce SAG + PR pro širší veřejnost 
• Překlady do němčiny a do češtiny 

Požadujeme 

• Schopnost samostatné a kreativní práce 
• Velmi dobrá uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel) 
• Orientace a praxe v neziskovém prostředí 
• SŠ/VŠ vzdělání 
• Dobrou znalost německého a českého jazyka slovem i písmem 
• Zodpovědnost a flexibilitu při občasné účasti na akcích 

Nabízíme 

• Zaměstnání na poloviční úvazek 
• Možnost práce na živnostenský list či DPP 
• Využití německého jazyka 
• Příjemné pracovní prostředí 
• Smysluplnou práci v kolektivu mladých lidí 
• Mnoho nových zkušeností ze zákulisí neziskové organizace  
• Možnost setkání se zajímavými osobnostmi na nejrůznějších akcích i v zahraničí 

Místo výkonu práce je Praha. Nabídky včetně životopisu zasílejte v elektronické podobě na adresu: 
engelhardt@ackermann-gemeinde.cz. Termín uzávěrky přihlášek je 15. srpen 2016. Nástup od září 2016 nebo 
dle dohody. 

Bližší informace o zaměstnavateli: www.ackermann-gemeinde.cz 
 


