Diecézní charita Brno
Jsme jedna z největších neziskovek rozesetá po celém Jihomoravském kraji a části kraje Vysočina.
Nabízíme velice široké spektrum služeb a stejně tak je i různorodé složení našich týmů. Ale všechny
nás při práci motivuje společný záměr - pomáhat lidem, kteří si pomoci nemohou, a podporovat
samostatnost těch, kteří si pomoci neumí, vracet důstojnost do života všem našim klientům. Toto velmi
formuje pracovní prostředí, náladu a důvody proč s námi mnozí zaměstnanci vydrží i několik desítek
let…
PR pracovník - tiskový servis- Diecézní charita Brno
PŘIDEJTE SE K NÁM … MÁ TO SMYSL!
Chceš psát texty, které pomáhají klientům jedné z největších neziskových organizací v regionu?
Umíš napsat tiskovou zprávu a v kontaktu s novináři jsi jako doma?
Bude tě bavit tvořit články, reportáže, rozhovory nebo krátká videa se silnými lidskými příběhy?
Odpovídáš ano? Pak do týmu Oddělení komunikace hledáme možná právě tebe.
Co konkrétně bude tvůj úkol:
 Zajištění komunikace vůči médiím a široké veřejnosti, zpracování tiskových zpráv
 Informování o charitních službách a projektech
 Zajištění PR podpory kampaním a službám Charity
 Redigování a tvorba článků se zaměřením na spektrum činností služeb Charity
 Editace textů pro web, spolupráce s webmasterem
 Zpracování monitoringu médií, včetně mediálních analýz a reportingu
Co bys měl umět nebo vědět:
 Baví tě pracovat s textem a jsi kreativec
 Rád si práci hledáš sám, jsi proaktivní, ale zároveň umíš přijmout týmové úkoly
 Prospěšný je tady ten, kdo se dokáže ztotožnit s naším posláním a hodnotami
 Tušíš, jak to v nezisku chodí, čím žijeme, co nás může trápit a co naopak těšit
 Smysl tvé práce je pro tebe důležitější než vysoká finanční odměna
 Pozice vyžaduje velkou míru flexibility a schopnost a možnost reagovat v krizových situacích
 Řidičské oprávnění „B“
 80 % pracovní doby je potřeba strávit v Brně
Tvůj hlavní předpoklad je chuť se učit a otevřená komunikace.
Co nabízíme:
 úvazek 0,5 na dobu určitou s výhledem prodloužení
 samostatnou práci ve velké stabilní neziskové organizaci
 vstřícnou personální politiku a přátelský kolektiv
 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, sick days a další
 flexibilitu pracovní doby
 nástup nejpozději 1. 2. 2022
 místo výkonu práce třída Kpt. Jaroše 9, Brno (možnost parkování)
Informace o pozici:
Místo pracoviště:

třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno - Černá
Pole

Typ pracovního poměru:

Práce na plný úvazek, práce na
zkrácený úvazek

Typ smluvního vztahu:

Pracovní smlouva

Benefity:

Bonusy/prémie, Mobilní telefon,
Notebook, Flexibilní začátek/konec
pracovní doby, Stravenky/příspěvek na
stravování, Dovolená 5 týdnů,
Vzdělávací kurzy, školení, Příspěvek na
sport/kulturu/volný čas, Zdravotní

volno/sickdays, Možnost občasné práce
z domova, 13. plat
Požadované vzdělání:

Středoškolské nebo odborné vyučení s
maturitou

Zadavatel:

Nezisková organizace

Pozice je vhodná pro absolventy.
Kontakt:
Zaměstnavatel:
Diecézní charita Brno
Kontaktní osoba:
Aneta Klicnarová
Adresa:
tř. Kapt. Jaroše 1928/9, 60200 Brno - Černá Pole, Česká republika

